
  
  
  
  
   
 

  

  
  

 بر نفتی درآمدهاي افزایش اثر تطبیقی بررسی
   :سیاست و اقتصاد نهادهاي در دولت هاي يگذار سیاست

  1384-1389 و 1352- 5613 دوره دو

  **قاسمی اهللا روح  ،  *شالچی وحید
  15/11/1396: تاریخ پذیرش    22/11/1395: تاریخ دریافت

     
  چکیده 

بر خالف انتظار .  درآمد خود را از نفت به دست آورده استعمدهبه بعد  40دهه کشور ایران از 
فتی معضالت و مـشکالت  معقول، سیاست هاي اتخاذ شده دولت در زمان افزایش درآمدهاي ن 

هاي دولت بـر نهادهـاي    در این پژوهش اثر سیاست. سازد کشور را نسبت به گذشته بیشتر می  
پرسش . شودبررسی می 1384-1389و  1352-1356اجتماعی اقتصاد و سیاست در دو دوره 

ها و نتایج یکسان حاصـل در عرصـه نهادهـاي     هاي دولت   اصلی ما علت اصلی شباهت سیاست     
هدف شناخت علل مؤثر در اتخاذ تصمیمات یکـسانی ایـن دو          . است عی در این دو دوره    اجتما

در . هاي قیمتی نفت است رغم اختالفات ایدئولوژیکی، ساختاري و تاریخی در زمان شوك دولت به
استفاده کرده و از » ي لین کارلتر«  فیضعمنظور تبیین مسئله از نظریه دولت  این پژوهش به
از تکنیک وابستگی . روش پژوهش، روش تطبیقی تاریخی است. ایم تیر بهره بردهنظریه دولت ران

هاي تحقیق از جدول توافق میل  به مسیر در بررسی تاریخی دولت ضعیف و براي مقایسه یافته
ها و نتایج یکسانی در نهادهاي اقتصاد  بر اساس یافته ها، در هر دو دوره سیاست. ایم استفاده کرده
عنوان علت اصلی و وجود دولت رانتیر و عامل چند برابر  دولت ضعیف به. افتد ق میو سیاست اتفا

  .کننده مسئله موردنظر هستند عنوان علل الزم اما نه کافی تبیین هاي نفت، به شدن قیمت
 چارچوب اجتماعی، نهادهاي رانتیر، دولت ضعیف، دولت نفتی، درآمدهاي :کلیدي گان ژوا

  مسیر به وابستگی نهادي،

                                                
  vshalchi@gmail.com                  .شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی  دانشیار جامعه *

  r_ghasami@yahoo.com      ). نویسنده مسئول(شناسی سیاسی، دانشگاه عالمه طباطبائی  ه دانشجوي دکتري جامع **



 
 
 
 
 
 
 

  1397، بهار 80شماره ، 27، سال فصلنامه علوم اجتماعی     8  

  مسئله طرح
ها  ماندگی عقباي میان ایران و کشورهاي موفق و جبران  برطرف کردن شکاف توسعه

اگرچه درباره ماهیت این . همواره دغدغه مشترك دولت و نخبگان فکري بوده است
گاه توافقی شکل نگرفته  هاي برطرف کردن آن هیچ حل  علل و همچنین راه،ماندگی عقب
ها، دولت و چارچوب نهادي جامعه، بازیگر مهمی در این فرایند  رغم اختالف دیدگاه به. است

چارچوب نهادي کشور از مجموع و نوع رابطه بین نهادهاي اجتماعی . آیند حساب می به
... اقتصاد، سیاست، آموزش، دین، بوروکراسی و: نهادهاي اجتماعی همچون. شود حاصل می

و زندگی عهده دارند  را در جامعه بر یبخصوصکه هرکدام عالوه بر این که نقش و کارکرد 
که  طوري به. رگذار هستنداثکنند، بر یکدیگر نیز  اجتماعی را براي کنشگران خرد مهیا می

ها از یکدیگر همیشه از موضوعات   آنتأثرنوع رابطه بین این نهادها، میزان دخالت و تأثیر و 
 فرانهاد یا ابرنهاد همیشه تأثیر عنوان یک دولت به. شناسی بوده است اصلی و مهم در جامعه

طور مثال در بعضی مواقع  اي که به گونه به. بسزایی در چارچوب نهادي جامعه داشته است
کند، گاهی فضا  طور کامل در اقتصاد دخالت می گیرد و به عملکرد نهاد اقتصاد را بر عهده می

ز با نهاد دین تعاملی  نیبعضی اوقاتکند و در  را براي کنشگران در نهاد سیاست تنگ می
. انکار است   دولت و نقش آن در دنیاي مدرن کنونی غیرقابلرواز این. کند پیوسته برقرار می

ها و جامعه که در ساخت خود دولت نیز اثرگذار  هاي اصلی در رابطه بین دولت یکی از عرصه
دولت در اي  منشأ درآمدها و تأمین اعتبارات بودجه. است، محل درآمدهاي دولت است

  .گیري و نوع آن تأثیرگذار است شکل
 پیامدهاي خاصی براي  مالی بودجه دولت،عنوان منبع اصلی تأمین درآمد نفتی به 

نیازي دولت به بخش غیردولتی و وابسته  جدا از تقویت بی. کشور و آرایش نهادي آن دارد
ها  ترین آن ز مهمیکی ا. کردن بیشتر دیگر نهادها به دولت، پیامدهاي دیگري نیز دارد

ندرت در  کاهش یا افزایشی که به. ناپایداري درآمدها و کاهش یا افزایش زیاد آن است
نکته مهم در این زمینه این است که . اختیار و در حوزه تأثیرگذاري یک دولت خاص است

. زا باشد تواند مسئله زا است، افزایش آن نیز می که کاهش درآمدهاي نفتی مسئله ناهمچن
دهد که افزایش درآمدهاي نفتی نیز براي کشورهاي  رسی تاریخی این پدیده نشان میبر
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کشور . ستا   اثرات بحرانی داشته،متکی به درآمدهاي نفتی گاه حتی بیش از کاهش درآمد
 یکی در دوره اول ؛توجه درآمدهاي نفتی را تجربه کرده است ایران دو دوره افزایش قابل

 از پهلوي و دیگري در دوره دوم شوك نفتی بعد ن حکومت در زماجهانشوك نفتی در 
موضوع پژوهش ما بررسی افزایش تأثیر درآمدهاي نفتی دولت بر . نقالب در زمان دولت نهما

 یادشده در دو دوره -  اقتصاد و سیاست -هاي آن در عرصه نهادهاي اجتماعی گذاري سیاست
  .است

 مصرف نحوه است، بوده خیز نفت کشورهاي گیر گریبان همیشه که مسائلی از یکی
 بازارهاي در نفت قیمت که هایی زمان ویژه در طبیعی است، به منابع از ناشی درآمدهاي

. است گرفته قرار دولتمردان اختیار در سرشاري درآمدهاي باره یک به یافته و افزایش جهانی
 با  این که- رود  می ها دولت از زمان افزایش درآمدهاي نفتی در که معقولی انتظار برخالف
 اقتصادي، از اعم ها زمینه همه در را کشور پیشرفت و توسعه روند درآمدها این از استفاده

 اي عدیده مشکالت با کشورها در بسیاري از موارد این - ببخشند تسریع سیاسی و اجتماعی
 جودبه و ها قیمت بودن باال دوره در دولت نادرست هاي سیاست پی در که شوند می مواجه
ها در هنگام  گذاري این دولت گیري و سیاست رو سازوکار و روند تصمیماز این. است آمده

در هر دو دوره مورد بررسی این مقاله آمارهاي  .هاي نفتی قابل اهمیت است وقوع شوك
یافته و میزان واردات به کشور و   که میزان تولیدات داخلی کاهشدهد یماقتصادي نشان 

. رو شده است گرایی روبه یافته و درنتیجه کشور با مصرف افزایشسطح بخش خدمات، 
توجهی به کشاورزي و تولید داخلی،  هاي نادرست دولت ازجمله افزایش واردات، کم سیاست

. آورد اي در نهاد اقتصاد ازجمله افزایش تورم و کاهش اشتغال را به بار می مشکالت عدیده
از طرفی در رفتار سیاسی دولت  .نهاد اقتصاد استها تغییرات منفی در   این سیاستجهینت

هاي بودجه عمومی خود به مالیات ستانی از مردم وابسته  به دلیل این که در تأمین هزینه
. شود کند، تغییراتی ایجاد می نیست و عمده سهم بودجه کشور را از فروش نفت تأمین می

از مردم و کاهش فضاي همین استقالل مالی دولت از مردم باعث فاصله گرفتن آن 
. شود هاي سیاسی و مدنی و عدم پاسخگویی دولت می هاي سیاسی، کم شدن آزادي فعالیت

  .هاي دولت در نهاد سیاست است شده نتیجه سیاست تغییرات اشاره
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 که مشکل اصلی وجود نفت و حتی دهد یممطالعه تطبیقی این وضعیت نشان 
تواند دلیل  درآمدي نیست و وجود نفت نمیها به این منبع  وابستگی بیش از حد دولت

ها منابع   کشورهایی مانند نروژ نیز وجود دارند که در آنکه چرا اصلی این عملکردها باشد،
دهد، اما در هنگام افزایش  اي از درآمدهاي دولت را تشکیل می طبیعی و نفت قسمت عمده

لت اصلی را باید در نوع دولتی ع. اند هاي نفتی با این مصائب و مشکالت مواجه نشده و رونق
ما در این مقاله به دنبال بررسی . وجو کرد شود، جست که با شوك قیمتی نفت مواجه می

-1352 (علت اصلی وجود شباهت در زمان افزایش درآمدهاي نفتی در دو دولت یادشده
ی رغم اختالفات ایدئولوژیکی و ماهوي که ازنظر سیاس هستیم که به) 1384- 1389 و 1356

اند که درنتیجه آن  با یکدیگر دارند، در مقابل دالرهاي نفتی دست به اقدامات مشابهی زده
پژوهش در  این بنابراین. گذارند تأثیرات یکسانی نیز در عرصه نهادهاي اجتماعی برجاي می

  :ي زیر استها  پرسشپی پاسخ دادن به
هاي تاریخی و  ر زمینهرغم اختالفاتی که د  بهدورههاي این دو  به چه علت دولت) 1

  ها وجود دارد، دست به تصمیمات مشابهی زدند؟ اجتماعی آن
 نهادهاي عرصههاي دولت را در  گذاري چگونه افزایش درآمدهاي نفتی سیاست) 2

  دهد؟ تغییر می) اقتصاد و سیاست(اجتماعی 
گذاري به دلیل افزایش درآمدهاي نفتی  پیامدهاي تغییراتی که در عرصه سیاست) 3

  چیست؟) اقتصاد و سیاست(افتد در نهادهاي اجتماعی  اتفاق می
  

  مبانی نظري و مروري بر مطالعات گذشته
 البته دانست، اجتماعی نهادهاي بررسی را شناسی جامعه کار دستور ترین مهم بتوان شاید

 بیشتري تمرکز آن از بخشی بر خود تئوریک هاي نظرگاه دلیل به شناسان جامعه از هرکدام
 اهمیت درجه از یکدیگر با نهادها این روابط و اجتماعی نهادهاي مطالعه رو ازاین .اند هکرد

 علم را شناسی جامعه توان می" که دارد می اذعان دورکیم که جایی تا .است برخوردار باالیی
   .)22 :1384 دورکیم،( "کرد تعریف ها آن کارکرد و تکوین نهادها،
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 )آور الزام( هنجاري که گیرد می نظر در کردارها و اورهاب از اي مجموعه را نهاد دورکیم
 در دورکیم .هستند مداوم و تکرارشونده که متمرکزند اجتماعی اي دغدغه بر و اند شده

 سرآغاز که فردي و گرایانه فایده هاي تبیین از نهادها آمدن وجود به چگونگی و چرایی تبیین
 کارکرد و سودمندي قبول باوجود و جسته دوري دهند می قرار افراد اذهان را نهادها تأسیس
 از اي پیچیده هاي مجموعه چنان را ها آن نهادها ساخت تبیین در انسان، براي نهادها

 اجتماعی، هاي واقعیت هاي مجموعه دیگر با شان روابط برحسب تنها که داند می هنجارها
 علت عنوان به کارکرد و سودمندي که کند می اذعان دورکیم البته .هستند تبیین قابل
 و است تأثیرگذار نهادها استمرار و حفظ در اما باشد نهادها ساخت کننده تبیین تواند نمی

 البته .است بیشتر ها آن ماندگاري احتمال دارند "کارکرد" دورکیم اصطالح  به که نهادهایی
 از را دخو کارکردهاي نهادي، کردارهاي برخی است ممکن و دارد وجود نیز استثناهایی

 شناسانجامعه ).77-78 :1388 تامپسن،( دهند حیات ادامه همچنان اما بدهند دست
 بین تعامل و کنند می تعریف دارند ها انسان براي که کارکردي با را نهادها اکثراً کالسیک
 این بر عالوه .گیرد نمی قرار توجه مورد نهادها، در کنشگران رفتار نحوه و نهادها و کنشگران

 اولیه شناسان جامعه" .کردند می تأکید جامعه اصلی نهادهاي بر کالسیک نظریات ربیشت
 و اقتصاد سیاست، همچون جامعه محوري و کلیدي وجوه به نهاد مفهوم تحدید به گرایش
 تر وسیع بررسی منظور به رو همین از ).Nee & Swedberg, 2005: 12( "اند داشته خانواده

  .شود می مطالعه نیز معاصر پردازان نظریه ردرویک نهاد مفهوم تر دقیق و
 اجتماعی نهادهاي از فرهنگی تعریفی که است پارسونز معتبر، پردازان نظریه دیگر از

 نهادهاي فرهنگی زمینه پس به پارسونز .دهد می ارائه خود کارکردي- ساختاري نظریه در
 را جامعه بندي استخوان یا چارچوب اجتماعی نهادهاي پارسونز ازنظر .پرداخت می اجتماعی
 الگوهاي :کند می توصیف چنین این را اجتماعی نهاد پارسونز نهایت در .دهند می تشکیل

 رابطه یا عمل شیوه کدام مفروض جامعه یک در کنند می تعیین که هستند هنجارمندي
 ).42 :1391 اسکات، و لوپز( شوند می محسوب انتظار مورد یا مشروع مناسب، اجتماعی،

 پدیدارشناختی آثار اما بود، شده متمرکز اجتماعی نهادهاي بیرونی هاي ویژگی بر ونزپارس
 الکمن و برگر .کنند می ارائه نهادها ذهنی هاي سرچشمه از تکمیلی شرحی الکمن و برگر
 معموالً کسانی که کنند می استنباط کنشگران " :دهند می شرح گونه این را اجتماعی نهاد
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 همان به باید آنان که شود می حاصل توقع رو ازاین و کرد خواهند عمل شیوه آن یا این به
 رو ازاین و یابند می عمومیت کنندگان مشارکت بین وقتی توقعات این .کنند عمل طریق

 نهادهاي به آیند، می چشم به واقعی جهان مسلم و آشکار بدیهی، هاي مشخصه همچون
 رویاروي که اند اجتماعی واقعیاتی پس آن زا .شوند می مبدل آوري الزام و عینی اجتماعی

 ).77 :1387 الکمن، و برگر( "روند نمی میان از کردن آرزو با و گیرند می قرار افراد
 اجتماعی نهادهاي ارزشی و هنجاري نقش به بیشتر پارسونز شد، اشاره که گونه همان

 جامعه ارزشی و هنجاري الگوهاي اجتماعی نهادهاي وي نظر به واقع، در .است پرداخته
 و اجتماعی کنشگران نقش به بیشتر الکمن و برگر .کنند می تبعیت آن از افراد که هستند

 دو این حقیقت در .کنند می اشاره اجتماعی نهادهاي ساخت در فردي هاي کنش تکرار
 تأکید گرفته نشئت اجتماعی کنشگران از که اجتماعی نهادهاي ذهنی بعد بر پرداز نظریه

 نهادگرایان نظریات به اجتماعی نهادهاي از تري کامل و روشن تعریف منظور به اما .کنند می
  .پردازیم می نوین

 و اجتماعی علوم موردعالقه جدید نهادگرایی و نهادگرایی مکتب 20 قرن اواخر در 
 اقتصاد نگاه به ادامه در .گرفت قرار شناسی جامعه و سیاسی علوم اقتصاد، خصوص به انسانی
 اجتماعی نهادهاي اهمیت بر نهادگرایی مکتب .پردازیم می نوین نهادگرایی جدید، راينهادگ

 دیدگاه از .کند می تمرکز »مبادالت« بر نهادي اقتصاد و دارد تأکید جوامع تاریخی و
 وارد مبادله، و تولید هاي هزینه بر تأثیرگذاري طریق از نهادها اقتصاد در جدید نهادگرایان

 اثر اقتصادي هاي تحلیل و اقتصادي کنشگران هاي فعالیت بر و شوند می اقتصادي عملکرد
 اقتصادي توسعه و رشد روي بر سیاسی-اجتماعی نهادهاي تأثیر به نحله این .گذارند می

 ها آن ازنظر .دانند نمی جامعه نهادي ساختار از جدا را اقتصادي عمل و کنش و دارند تأکید
 با و تأثیرگذاراند ها انسان اقتصادي رفتارهاي روي بر کامالً د،قواع و هنجارها مثابه به نهادها
 هاي کنش در را فرد که نئوکالسیک مکتب همچون اقتصاد در سابق رویکردهاي از انتقاد

 هاي کنش در نهادها تأثیر به گرفت می نظر در عقالنی و مختار عاملی همچون اقتصادي
  .نندک می تأکید اقتصادي هاي عمل خصوص به انسانی
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 به وي .است جدید نهادگرایی مکتب در تأثیرگذار اقتصاددانان از یکی نورث
 نظر به .است پرداخته اقتصادي فعالیت و عملکرد نهادها، زمینه در اي گسترده هاي پژوهش

 روي نهادها تأسیس به که است دلیل همین به و هستند روبرو اطمینان عدم با ها انسان وي
 این .کنند می تحمیل ها انسان بر را هایی محدودیت نهادها رثنو نظر به" .آورند می

 و عادي قوانین موضوعه، قوانین اساسی، قانون شامل رسمی، قواعد شامل ها محدودیت
 "باشند می رفتاري قوانین و عرف هنجارها، شامل غیررسمی هاي محدودیت و ها نامه آیین

 به .کند می جدا یکدیگر از را سازمان و نهاد تعریف همچنین نورث ).3- 4 :1385 آذرمند،(
 ترتیبات وي نظر به .بود خواهند آن بازیکنان ها سازمان و هستند بازي قواعد نهادها وي نظر

 شکل را نهادها باورها وي نظر به .هستند ما اعمال و رفتارها دهنده شکل نهادي چارچوب و
 آورند می بار به را نتایج ها سیاست و کند می دهی سازمان را ها سیاست نهادها و دهد می

  ).12 :1391 همکاران، و متوسلی(
 رعایت با کنشگران که نهاد یک از بخشی عنوان به قواعد و هنجارها اهمیت بر عالوه 

 استمرار و ساخت نهادها چنین این و زده نهاد درون در کنش به دست هنجارها این
 نهاد از تعریفی رو ازاین .است اهمیت بلقا نهاد در منافع پیگیري و منفعت مفهوم یابند، می

 عنصر قواعد، و هنجارها همچون مفاهیمی گرفتن نظر در با زمان هم که است قبول قابل
 مورد نیز را نهاد در قدرت و منفعت مفهوم به کنشگر نقش و نهاد زاي محدودیت و کنترلی

 تأکید سوئدبرگ .دازیمپر می سوئدبرگ منظر از نهاد تعریف به ترتیب بدین .دهد قرار توجه
 کسب مجراي ها آن که شود می ناشی واقعیت این از اکید طور به نهادها قدرت که کند می

 نشان را منافع تحقق چگونگی مسلط، هاي مدل دیگر، بیان به یا نمایند، می مشخص را منافع
 طی یگر،د بیان به یا اند مشروعیت مفهوم احاطه تحت نمونه صورت به ها مدل این .دهند می

 جانب از اغلب جامعه، براي محوري نقش از برخورداري علت به نهادها .نیستند باثبات زمان
 ها آن اما اساسی، قانون مثل اند شده  طراحی آگاهانه نهادها مواردي در .گردند می تنفیذ قانون

 مثابه به که نهادهایی واقع در .کنند می ظهور نیز غیرعمدي اي شیوه به و تدریجی صورت به
 نیروي بر مبتنی مستقیم صورت به که نهادهایی از شوند، می گرفته نظر در اعتبار یا مشروعیت

                                                
1. Douglass North 
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 و قواعد از خود، منافع تعقیب در عامالن و افراد واقع در .ترند تحمل  قابل هستند قهري
 منافعشان تحقق در ها آن بخت صورت این غیر در کرد، خواهند روي دنباله عواید تحصیل

 در مختلف نظریات بررسی با .)Nee & Swedberg, 2005: 13-15( شود می کاهنده تشد به
 هنجارها همچون مفاهیمی باید که گرفت نتیجه توان می اجتماعی نهادهاي تفسیر و تعریف

 رفتار در محدودیت ایجاد رسمی، قواعد مثابه به قانون و غیررسمی قواعد مثابه به ها عرف و
 و زمان بستر در آن نسبی استمرار و نهاد ساخت در یکدیگر با نکنشگرا تعامل کنشگران،

 از نهاد تعریف ترتیب بدین .باشد داشته قرار نهاد تعریف اصلی محوریت در منفعت مفهوم
 مقاله این در نهاد تعریف عنوان به گیرد برمی در را نهاد متفاوت هاي جنبه که را سوئدبرگ

  .پذیریم می
 رسمی وابسته هم به عناصر از مسلطی سیستم مثابه به توان می را نهاد هر" رو این از 

 کنشگران که نمود سازي مفهوم )قواعد و هنجارها مشترك، اعتقادات عرف،( غیررسمی و
 این در نهادها .کنند می تنظیم ها آن محور بر منافعشان تعقیب هنگام را خود هاي کنش

 و کنشگران منافع بندي ساخت و تسهیل با که اند مسلط اجتماعی ساختارهاي دیدگاه
 از .آورند می فراهم اجتماعی و جمعی کنش براي مجرایی کارفرما و کارگزار روابط تقویت

 قواعد مجدد خلق صرفاً نهادي تغییر که گرفت نتیجه توان می منافع بر مبتنی تعریف این
Swedberg & ( "هست نیز قدرت و هنجارها منافع، مستلزم بلکه گیرد، برنمی در را رسمی

13 :2005 ,Nee.( بر نفتی درآمدهاي افزایش آثار مطالعه به مقاله این در که آنجا از 
 تشریح ادامه در نهاد دو این از را خود مراد پرداخت، خواهیم اقتصاد و سیاست نهادهاي

   .کنیم می
 کشور، رسمی سیاسی دستگاه کلی طوربه حکومت .است حکومت معادل سیاست نهاد

 امر و حکومت اوقات گاهی .است آن اصلی بازیگران و عمومی هاي سیاست قوانین، نهادها،
 و فرآیندها ها، فعالیت شامل سیاست بنابراین .هستند هم برابر تعریف برحسب سیاسی

 سازمان، برحسب سیاست از تعریفی حکومت، مثابه به سیاست .شود می حکومت ساختارهاي
 نسبت به ساختارهاي به مربوط تعریف این در ها نسازما .کند می عرضه عامل و قوانین

 مجالس ها، دادگاه :از اند عبارت ها سازمان این .باشند می )رسمی سازمان( منسجم
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 ها رویه نیز و تعهدات و حقوق به نیز قوانین .سیاسی احزاب و دولتی هاي اداره گذاري، قانون
 نیز آخر در .شوند می ربوطهم سیاسی فرآیند در کارگیري به براي مجاز راهبردهاي و

 سیاسی سازمان درون کارگزاران این .است کارکنان یا کارگزاران و عامالن شامل حکومت
 عهده به را سیاسی عمل ابتکار ها آن که معنا این به کنند می وظیفه انجام و دارند قرار
 لوین، و کاپوراسو( دهند افزایش را خود قدرت یا کنند حفظ را خود مقام تا گیرند می

 تعریف نوع این .است زندگی مادي کردن فراهم معناي به اقتصاد نهاد اما ).35-20 :1387
 مارکس کارل و اسمیت آدام تا ارسطو از و داشته تاریخ در بیشتري عمومیت اقتصاد از

 فراهم و کاالها بازتولید و تولید اقتصاد نگاه این در .اند کرده می تفسیر شیوه بدین را اقتصاد
 یک به بلکه فرد محاسبه شیوه به نه اقتصادي امر تأمین مفهوم در .است نیازها مادي ردنک

 از توزیع مفهوم جاي به رویکرد این در .دهد می ارجاع )سیستماتیک( سامانمند فرآیند
 اما بود، ثابتی منابع توزیع به مربوط توزیع .کنند می استفاده رشد و بازتولید مفهوم

 صورت تولیدها بازتولید نوعی به و شوند می تولید منابع خود و نیستند بتثا منابع اکنون هم
  ).41- 53 :1387 لوین، و کاپوراسو( گیرد می

 واقع در .است بوروکراسی و سیاست نهاد بین تفاوت کرد توجه آن به باید که اي نکته 
 سازمان دخو بوروکراسی .است سازمانی کنترل یا اداره از خاصی شکل ماهیتاً بوروکراسی

 براي که است سازمانی اداره اشکال از شکلی است، سازمان یک در اداره الگوي بلکه نیست،
 عمل آن واسطه به دولت که است ابزاري بوروکراسی .شود می ایجاد ها انسان بر اقتدار اعمال

 اتیعملی و اجرایی را خود اراده آن واسطه به تا گیرد می اختیار در دولت که ابزاري کند، می
 در ).84-85 :1392 محمدي، گل( شود مخدوش اراده این وحدت که آن بدون کند،

 امر در آن هنجارهاي و ها سازمان و حکومت معناي به سیاست گفت توان می حقیقت
 دستگاه در موجود هنجارهاي و دولت اداري ساختار معناي به بوروکراسی و است سیاسی

 کارایی از نشان باشد، تر نزدیک بوروکراسی از آن وبري معناي به هرچه که است بوروکراسی
 نهادهاي ویژگی توصیف و ابعاد مفهوم، نظري مطالعه از پس .است بوروکراسی نهاد

 دولت هاي گذاري سیاست بر نفتی درآمدهاي افزایش آثار و نقش نظري بررسی به اجتماعی،
 نظریه دو بررسی به اینجا در .است شده ارائه زمینه این در متفاوتی هاي نظریه .پردازیم می

  .پردازیم می کارل ضعیف دولت و رانتیر دولت یعنی آن اثرات و نفت مسئله تبیین در تر مهم
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  رانتیر دولت نظریه
و  1ویژه آدام اسمیت طور تاریخی ریشه استفاده از مفهوم رانت به اقتصاددانان کالسیک، به به

د حاصل از یک فعالیت را به سه قسمت آدام اسمیت درآم. گردد  برمی2دیوید ریکاردو
پاس به مخاطره انداختن  سود به صاحبان سرمایه، به. سود، دستمزد و رانت: کند تقسیم می

پاس تالشی که در تولید کاال یا عرضه  رسد؛ دستمزد نیز به نیروي کار، به شان، می سرمایه
ماند رانت  دستمزد میگیرد؛ و آنچه بعد از پرداخت سود و  اند، تعلق می خدمتی داشته

توان رانت را مازاد و یا فعالیتی غیر تولیدي  می). 3-4: 1383خضري و رنانی، (خواهد بود 
در اصل رانت . آید هاي ساختگی و یا طبیعی به وجود می دانست که به دنبال کمیابی

ت درآمدي مازاد از مقدار سرمایه و سود فعالیت اقتصادي است که حتی اگر این مقدار ران
  .نیز دریافت نشود باز آن فعالیت توجیه اقتصادي براي ادامه داشتن را دارد

رو، رانت درآمدي است که یک دولت از منابع خارجی، یعنی فروش مواد خام از این 
ها و درآمدها با  این فعالیت. آورد زیرزمینی و یا دریافت کمک از بیگانگان به دست می

نمونه بارز درآمد رانتی، درآمدهاي ناشی .  ارتباطی ندارندهاي تولیدي اقتصاد داخلی فعالیت
از فروش نفت، گاز، اورانیوم خام، آهن، مس و مانند آن است که البته طراحان این نظریه 

کنند؛ یعنی محدود کردن  بیشتر بر درآمدهاي نفتی کشورهاي خاورمیانه تأکید می
  .)Beblawi, 1987: 5-6(درآمدهاي رانت گونه به یک محصول 

 رانت) 1 :هاي زیر باشد داند که داراي ویژگی  دولت رانتیر را دولتی می3ببالوي
 فرآیندهاي با ارتباطی گونه هیچ مفهوم که این به باشد، خارجی منشأ داراي اش دریافتی
؛ دهد می تشکیل را آن درآمد عمده قسمت رانت) 2؛ باشد نداشته داخلی اقتصاد در تولیدي

 یا توزیع درگیر اکثرشان و باشند رانت تولید مشغول کار نیروي از یزيناچ بسیار درصد) 3
 طور مشخص به ببالوي .باشد رانت کننده دریافت تنهایی به دولت) 4؛ باشند آن از استفاده

 حاجی(داند  می رانتیر دولت را باشد رانتن از عوایدشا از بیشتر یا درصد 42 که هایی دولت
  ).8: 1377وسفی، ی

                                                
1. Adam Smith 
2. David Ricardo 
3. Beblawi  
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 حسین .اند کرده تحقیق جامعه و رانتی دولت بین روابط مورد در بسیاري نپژوهشگرا
 دولت مورد در را آن و کرد تبیین را رانتیر دولت مفهوم که بود محققی نخستین مهدوي

 زمانی فاصله در نفت قیمت افزایش اثر بر که است کرده استدالل مهدوي .برد کار به ایران
- 1942 هاي سال بین که منبع این از دولت رآمدد )ش.ه 1345-1340( م 1960-1955
 دالر میلیارد 6/1 معادل رقمی به بود دالر میلیون 316 تنها )ش.ه 1292-1328( م 1913
 حدود در چیزي نفتی درآمدهاي جدید زمانی مقطع در که این به توجه با او نظر در .رسید

 را پهلوي دولت بعد به ورهد این از است، داده می تشکیل را دولت درآمد کل از درصد 42
  ).mahdavy, 1970: 50( نامید رانتیر دولت یک باید

 به طبیعی منابع فروش همان یا رانت از را خود مالی منابع اکثر که دولتی کلی طوربه
 و جدایی سمت به گام اولین و کند می پیدا استقالل جامعه و مردم از آورد می دست

 تأثیرات دولت استقالل و وابستگی عدم احساس .شود می برداشته ملت و دولت بین گسست
 در دولت مثال طور به .گذارد می جاي بر جامعه سیاسی و اجتماعی نهادهاي بر را بسیاري

 نهاد در مستقیم دخالت به اش رانتی درآمدهاي افزایش هنگام در خصوص به و ها زمان این
 اقتصاد در کامالً دولت کاالها رداتوا و صادرات داخلی، تولید بخش در .پردازد می اقتصاد
 دلیل به .کند می تعیین را تولیدي مواد و کاال واردات و صادرات ارجحیت و کند می دخالت

 برخوردار بیشتري رانت از شود تر نزدیک دولت به که فردي و گروه و قشر هر که این
 فعالیت دیگر و تهیاف افزایش مردم بین هنگام این در جویی رانت احساس و رفتار شود، می

 براي رانتیر دولت" .نیست برخوردار جایگاهی و ارزش از مردم بین در مولد اقتصادي
 واردسازي ویژه به فزاینده واردات به اقدام نوکیسه جامعه فزاینده تقاضاهاي به پاسخگویی

 فزونی واردات به دولت وابستگی درنتیجه، و نماید می غذایی مواد و لوکس کاالهاي
  ).10- 11 :1376 یوسفی، حاجی( "ردگی می

 .است واردشده نظري ازلحاظ هم و تجربی ازنظر هم دیدگاه این به اساسی انتقادهاي 
 .است واردشده انتقادهایی رانتیر دولت نظریه گرایانه تقلیل رویکرد به نظري ازلحاظ

 عدم اصلی علت عنوان به را اقتصاد عامل بر تأکید و نظریه این بودن علتی تک منتقدان،
 اقتصادي منابع به نظري، الگوي این گویند می منتقدان پایه این بر" .دانند می ناکافی توسعه

 عوامل و نیروها نقش راستا همین در و کند می توجه اندازه از بیش دولت درآمدي و
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 "گیرند می نادیده خیز نفت جوامع اجتماعی و سیاسی تحوالت و ها پویش در را اجتماعی
 عدم شود می مطرح رانتیر دولت نظریه نقد در که دیگري موارد ).33 :1390 بی،ترا میر(

 نگاهی دیدگاه این نوعی به .است کشورها تاریخی پیشینه به دیدگاه این پردازان نظریه توجه
 نهادهاي و دولت شرایط گیري شکل هاي علت به و دارد اجتماعی واقعیت به مقطعی

 ساختارهاي و ها بنیان به موارد بیشتر در رانتیر دولت نظریه ".کند نمی توجه اجتماعی
 از و کند نمی چندانی توجه زیرزمینی ذخایر اکتشاف از پیش سیاسی و فرهنگی اجتماعی،

 شریعتی،( "گیرد می قرار تردید مورد موارد از برخی با مواجهه در نظریه این صحت رواین
1386: 10.(  

 علل تبیین در دیگر متغیرهاي و عوامل به یررانت دولت نظریه که این با مجموع در
 طبیعی ذخایر از که را دولت مالی منابع و نداده اهمیت چنان آن کشورها نیافتگی توسعه

 پیشینه به کمتر حتی و گیرد می نظر در فرآیند این در اصلی عامل عنوان به آمده دست به
 و رسد نمی نظر به منطقی ریهنظ این گذاشتن کنار پردازد، می جوامع این در دولت تاریخی

 کشورهاي در نفت مسئله تر جامع شناخت و تبیین در را ما نظریه این هاي دیدگاه و نتایج
 منابع تأثیر مسئله به نسبت تر تاریخی دیدگاهی به بعدي بخش در .رساند می یاري خیز نفت

 یشافزا هنگام خصوص به جامعه پیشرفت و توسعه در دولت عملکرد در زیرزمینی
 و رانتیر دولت رویکرد به انتقاد با که جدیدي نظریه .پرداخت خواهیم نفتی درآمدهاي

 نهادهاي و ضعیف تاریخی دولت است، شده مطرح دیدگاه این ضعف نقاط پوشش قصد به
 این جزییات به بعدي بخش در .است شده مطرح کارل لین تري توسط که است ناکارآمد

  .پردازیم می نظریه
  

  ضعیف تاریخی تدول نظریه
تمرکز اصلی در . پردازیم تري نسبت به نظریه دولت رانتیر می در این بخش به رویکرد عمیق

ها نسبت به چگونگی تأثیر عامل  این قسمت بر کار نظري نهادگرایان جدید و دیدگاه آن
افتد  هاي نفتی اتفاق می خصوص در زمانی که رونق ها و عملکردهاي دولت به نفت بر سیاست

ي لین تر" کاردر بررسی نظري این رویکرد بر . باشد میشود،  ها چند برابر می  قیمتو



   
  
  
  

  19     ...بررسی تطبیقی اثر افزایش درآمدهاي نفتی بر 

تري لین کارل در کتاب . کنیم  و تعریف نظري وي در رابطه با این موضوع تمرکز می"کارل
اي بین کشورهاي داراي منابع نفتی  معماي فراوانی خود به بررسی تطبیقی تاریخی گسترده

کتاب ". پردازد هاي نفتی می ها در زمان رونق مشترك رفتار مشابه آنمنظور شناخت علل  به
حال نهادگرایانه از رابطه نهادها، باألخص  تاریخی و درعین- کارل تحلیل درخشان تطبیقی
 رخدادهاي تاریخی، نهادگرایی ).13: 1393پیرسون، ( "دولت، با فرآیند توسعه است

 و 2 و قفل شدن، بزنگاه1ساسی وابستگی به مسیرکارگیري مفاهیم ا به را با نهادي ساختاري
 درك رویکرد براي مفاهیم این بر شرحی مختصر ارائه. کند  مطالعه می3بازخورد مثبت

  .است ضروري نهادي
پیامدهاي  از یکی مسیر به وابستگی مفهوم :شدن قفل فرایند و مسیر به وابستگی

 تا شده درگذشته گرفته که تصمیماتی رتأثی است  معتقدکارل .فرایندهاست زمانمندي به توجه
 به وابستگی". سازد می مشخص را آینده در انتخابی هاي گزینه و آورد می دوام هم حال زمان

 کارل،( "ها دشوار است که ماهیتاً بازگشتن از آن است مسیرهایی پیدایی بر ناظر مسیر
 ایده بر ناظر پویا تیمثابه موجودی هسته مرکزي مفهوم وابستگی به مسیر به). 35: 1388
در واقع ). 36: 1393پیرسون، ( است 4ناپذیر برگشت شدن شاخه شاخه فرایند مثابه به تاریخ

نتایج وقوع یک : توان در تعریف فرآیندهاي وابستگی به مسیر به کاربرد منطق روشنی را می
 تقویت هاي بازخوردي است که بازگشت یک الگوي خاص در آینده را بزنگاه مهم، مکانیسم

در حقیقت در طول فرایند وابستگی به مسیر، ). Skocpol&Pierson, 2002 :7(کند  می
در این فرایند است که رویدادي که . شود داري و تأثیر رویدادهاي تاریخی نمایان می معنی

کند که  شده، مسیر و فرآیندي را ایجاد می تأثیر قلمداد می معنی و یا بی در زمان وقوع بی
ویدادهاي خود تقویت شونده و یا همان بازخورد مثبت نیز همراه بشود، مسیري اگر با ر

  .گیرد پایدار شکل می

                                                
1. Path Dependency   
2. Critical Juncture   
3. Positive Feedback   
4. Irreversible Cranching   
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 نهادي تغییرات که باورند این بر غالباً تاریخی نهادگرایان دارد تأکید تلن :بزنگاه 
 که دارند وجود کوتاهی لحظات یعنی .است 1»منقطع تعادل« پویایی نوعی متضمن عموماً

 هایی دوره ها آن دنبال به و شوند می آشکار مهم نهادي اصالحات براي ها فرصت ها آن در
 را نهادي هاي آرایش که اند مهم جهت ازآن ها بزنگاه این .رسند می راه از نهادي ثبات طوالنی

 به 2003 تلن،( است دشوار بسیار ها آن دادن تغییر که دهند می قرار هایی گذرگاه مسیر بر
 مهم هاي بزنگاه معموالً خارجی و بزرگ هاي شوك ).8 :1392 همکاران، و فاضلی از نقل

 کننده تسریع اقتصادي، بحران یا جنگ نظیر مهم، رخدادهاي ادبیات این در .اند شده تلقی
  ).228 :1393 پیرسون،( اند آمده حساب به ماندگار نهادي تغییرات
 یک در برداشتن گام بار ره با که دهد می رخ زمانی مثبت بازخورد :مثبت بازخورد 
 بر دیگران و دیوید آرتور، .یابد افزایش مسیر همان در بعدي هاي گام افزایش احتمال مسیر،

 خود یا( مثبت بازخورد مسیر به وابستگی مولد تاریخی فرایند یک بارز ویژگی که باورند این
 مسیر آن از گشتباز خاص، جهتی در گام هر ویژگی، این به توجه با .است )شوندگی تقویت

 ترین اصلی از یکی گفت توان می حقیقت در ).49 :1393 پیرسون،( سازد می دشوارتر را
 به وابستگی نورث، اعتقاد به .است مسیر به وابستگی اصطالح تاریخی، نهادگرایی مباحث

 استفاده آینده و حال بر گذشته قدرتمند اثر توصیف براي آن از که است اصطالحی مسیر
  ).50- 51 :1139 همکاران، و متوسلی از نقل به 9941 نورث،( شود می

 ضعیف دولت که نهادي سازوکار نیز نفتی هاي دولت مورد در کارل نظري رویکرد در 
 تعامل و است تأثیرگذار نفتی ضعیف دولت تکوین در که مهمی هاي بزنگاه ،دهد می شکل را

 را مسیر به وابسته ویژگی با فرایندي ضعیف دولت گیري شکل در که اجتماعی نیروهاي
 در مثبت بازخوردي هرکدام کنشگران و اجتماعی ساختارهاي بین تعامالت -کنند می ایجاد

 افزایش زمان در نهایت در که طوري به .است اهمیت قابل - دندار ضعیف دولت تکوین
 وابسته ها آن اساسی ویژگی که هستند قدرت مسند بر ضعیفی هاي دولت نفتی درآمدهاي

 براي معین زوکارسا" .اند پیموده درگذشته که است اي توسعه مسیر و ها سیاست به بودن
 ظریهن ).38 :1388 کارل،( "گردد بازمی دولت درآمدهاي منشأ به نهادي یکسانی این ایجاد

                                                
1. Punctuated Equilibrium   
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 دوام و گیري شکل حین در دولت درآمدهاي منشأ بررسی با دارد سعی کارل ضعیف دولت
 بخش از ستانیمالیات زیرزمینی، منابع( دولت درآمدهاي نابعم تأثیر بررسی به ،آن

 دولت نهادي و استخراجی ظرفیت و جامعه سیاسی نهادهاي روي بر )....صنعتی یا کشاورزي
  .بپردازد

  
  مفهومی چارچوب

گونه که در تعریف پایانی نهاد اجتماعی نیز به آن اشاره شد، نهادهاي اجتماعی  همان 
اند که عمل کنشگران را  ها و قواعد عمل رسمی و غیررسمیداراي یک سري هنجار

سازند و کنشگران اجتماعی جهت دستیابی به منافع  رو می درون نهاد با محدودیت روبه
در زمان افزایش درآمدهاي نفتی دولت . خود مجبور به عمل در چارچوب نهادها هستند

ي عمل و هنجارهاي مسلط، همچون یک کنشگر قدرتمند و تأثیرگذار بر روي این الگوها
 بر نهادهاي اجتماعی  هاي دولت در این زمان  سیاستکه طوري به. تأثیر فراوانی دارد

  .شدت تأثیرگذار است به
 مادي کردن فراهم و کاالها بازتولید تولید، وظیفه که اقتصاد نهاد تعریف اساس بر

 در تغییرات دنبال به پژوهش نای در که نکته این به توجه همچنین و دارد عهده بر را نیازها
 میزان چون اقتصادي کالن هاي شاخص هستیم، دولت هاي سیاست اساس بر نهادي عرصه

 کشاورزي و صنعت خدمات، هاي بخش بین رابطه تغییر میزان غیرنفتی، صادرات و واردات
 مستقیم طور به آن درآمدي منابع و دولت هاي سیاست از که تورم میزان و اقتصاد در
 تعریف به توجه با همچنین، .ایم داده قرار اقتصاد نهاد در معیار عنوان به را هستند ثیرپذیرتأ

 منظور به و شود می حکومت ساختارهاي و فرآیندها ها، فعالیت شامل که سیاست نهاد
 هایی شاخص از دولت، هاي سیاست اثر در سیاست نهاد بر نفتی هاي رونق تأثیرات بررسی

 عدم و مخالفان سرکوب مدنی، و سیاسی هاي آزادي و سیاسی ثبات تضعیف همچون
 مستقیم هاي سیاست یرتأث تحت ها شاخص این .کنیم می استفاده مردم به دولت گویی پاسخ
 و قواعد و ها دولت و مردم بین رابطه اصلی معیارهاي از و هستند سیاست عرصه در دولت

 شاخص در ها مؤلفه این تمام که رو ازاین .هستند سیاست نهاد در ها آن بین هنجارهاي
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 نهاد بر نفتی درآمدهاي اثر سنجش منظور به نیز ما بنابراین دارند، جاي 1خوب حکمرانی
  .کنیم می استفاده )خوب حکمرانی( شاخص این از سیاست

 هاي ویژگی با توان نمی را نفتی هاي دولت شده، مطرح نظري مباحث طبق بنابراین
 پذیر امکان ضعیف دولت تعریف با نفتی هاي دولت عملکرد تبیین .ددا توضیح رانتیري دولت
 در مدرن دولت تکوین و تشکیل چگونگی در نفتی، ضعیف هاي دولت اصلی ویژگی .است
 همچون فرآیندهایی وجود پردازد، می بدان کارل نظریه که گونه همان .دارد قرار کشورها این
 سر بر جنگ وجود عدم کشورها، این در رنمد سازي دولت فرآیند با نفت کشف زمانی هم

 ستانی مالیات به اندك نیاز و مرزها تعیین در استعمارگر و خارجی نیروهاي دخالت و مرزها
 ).101-108 :1388 کارل،( است بوده تأثیرگذار نفتی هاي دولت تکوین و تشکیل در

 از بهینه فادهاست جهت در الزم توانایی و ظرفیت که است دولتی ضعیف دولت بنابراین
 یعنی دولت ظرفیت .ندارد را جامعه از منابع استخراج همچنین و نفتی درآمدي منابع

 توانایی نیز و منابع تخصیص و استخراج کنترل، در دولت مادي توانایی جمع حاصل"
 کلی سنجه یک ظرفیت بنابراین .جمعی تصمیمات تنفیذ و اجرا ایجاد، در سیاسی یا نمادین

 و انتخاب و سازي اجماع مشروع، زور اعمال خدمات، ارائه درآمد، آوري معج پتانسیل از
 ظرفیت از که است ضعیف دولتی درنتیجه ).84 :1388 کارل،( "است ها سیاست پاالیش
  .باشد برخوردار پایینی

 از ناکارا، نهادهاي و ضعیف دولت گیري شکل تاریخی بررسی براي را زیر هاي شاخص
 و وجود سنجش از معیاري عنوان به را ها آن و کرده استخراج لکار ضعیف دولت نظریه

 چارچوب و نهادي ترتیبات و داده قرار ایران تاریخ طول در ضعیف دولت تشکیل
 گیري شکل طول در .کنیم می تعیین را گیرد می شکل اتفاقات این درنتیجه که گیري تصمیم
 درآمد کرد هزینه جهت در ارانسیاستمد موفقیت در ذیل هاي شاخص تاریخ، طول در دولت
  :اند بوده مؤثر توسعه مسیر در نفت

 جهت در را دولت ها آن که اي یافته سازمان هاي گروه و طبقات )غیبت یا( حضور )1
  .کنند می هدایت نفت از استقالل

                                                
1. Good governance  
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 پیشین الگوهاي اثر بر نهادي ترتیبات ناکارایی بررسی معیارهاي از دیگر یکی )2
 کار نیروي و وابسته متوسط طبقه وابسته، خصوصی بخش یک لتشکی دولت، مخارج
 .است موجود وضع حفظ شان وجودي فلسفه که است وابسته

 صنایع سمت به بیشتر که است خیز نفت کشورهاي شدن صنعتی نوع بعدي معیار )3
  .شود می گیري جهت نفت صنعت با مرتبط اغلب و بر سرمایه سنگین
 تعیین طریق از مدرن دولت تشکیل در گراییاستعمار دخالت بعدي شاخص )4
 و دولت یک به ها آن خود احتیاج و خیز نفت اکثراً و سوم جهان کشورهاي مرزهاي

 داخل در استعمارگر کشورهاي منافع حفظ و امنیت تأمین براي سیاسی "ابرساختار"
  .است مستعمره کشورهاي

گسترش دخالت شاخص بعدي تضعیف بورژوازي داخلی در مسیر توسعه و  )5
گرایی و  هاي ملی شکلی مثل صنعتی شدن، ایدئولوژي دولت در هر کشوري به یک

هاي اقتصادي، تقاضاي فزاینده براي خدمات عمومی و کاالها و یا  گرایی، بحران دولت
  گسترش بوروکراسی، که نتایج آن در نهایت تضعیف بورژوازي داخلی است

 خصوصی اقتصادي فعالیت و سیاسی راقتدا بین رسمی تفکیک خوردن هم به )6
 جویی رانت سمت به را دولتی مقامات رفتار که )داشتند پیشرفته صنعتی هاي دولت اکثر(

  .دهد می سوق
 ایجاد را ضعیفی دولت گیري شکل نهادي چارچوب درمجموع عوامل این همه

 همین و دنیاب گسترش آن اندازه با همراه دولت سیاسی اقتدار شود می موجب که کنند می
 و نفتی درآمدهاي افزایش زمان در نادرست هاي سیاست به دولت تصمیمات وابستگی امر

 مبنی کارل نظریه از ).95- 110 :1388 کارل،( کند توجیه را جویی رانت هاي فعالیت ادامه
 دولت .کنیم می استفاده مسئله کننده تبیین اصلی علت عنوان به ضعیف دولت وجود بر

 و زمان طول در است، نزدیک نیز تاریخی نهادگرایی رویکرد به که دگاهدی این در ضعیف
 نفتی درآمدهاي افزایش زمان در که ضعیفی دولت واقع، در .گیرد می شکل تاریخی طور به

 که اي گونه به .است خود درگذشته سازي دولت و تکوین میراث دارد، اختیار در را قدرت
 در را دولت تکوین روند نفت، قیمت کشف اب دولت تشکیل همچون مهمی هاي بزنگاه
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 مسیر این اجتماعی ساختار و تاریخی رخدادهاي مسیر این طی در که دهد می قرار مسیري
 طبقات و ها گروه تشکیل مثل روندهایی .کند می تقویت را ضعیف سازي دولت روند و

 دستگاه اداري رساختا و گیري مالیات عدم و دولت رانتی هاي سیاست و درآمدها به وابسته
   .هستند تأثیرگذار مسیر این تقویت در دولت دیوانی

 دوش به را ضعیف میراثی نفتی هاي شوك وقوع هنگام در ها دولت حقیقت، در
 تحت زیادي حدود تا کنند می اتخاذ ها دوره این در که تصمیماتی و ها سیاست و کشند می

 ضعیف هاي دولت دیگر عبارت به .ددار قرار گذشته هاي دولت هاي سیاست و مسیر تأثیر
 مسیر از بازگشت و تغییر به قائل نیز نفتی درآمدهاي اوج زمان در که اند پیموده را مسیري
 طول در و داشته ادامه گذشته از که اي توسعه مسیرهاي تغییر واقع، در .نیستند گذشته

 زا مشکل و بر هزینه دتش به است، گشته باثبات و استوار و پیداکرده استمرار تاریخ و زمان
 رضاخان زمان در مدرن سازي دولت شروع با را ایران در ضعیف دولت تکوین روند .است
 در .کنیم می دنبال نفتی درآمدهاي افزایش زمان تا را دولت تشکیل سیر این و کرده آغاز

 ملعا دو .کند می عمل کافی و الزم کننده تبیین و اصلی علت عنوان به ضعیف دولت حقیقت
 .ببریم کار به موردنظر مسئله تبیین در کافی نه اما الزم هاي علت عنوان به توانیم می را دیگر
 قرار ها دولت اختیار در را کافی درآمد که است نفت قیمت برابري چند افزایش دوم عامل

 کند می تعریف را آن ببالوي که معنایی به است رانتی دولت وجود سوم عامل .دهد می
  ).بیاورد دست به نفت فروش از را خود بودجه از %42 حداقل هک دولتی(

  
  روش پژوهش

 و یابند می سازمان زمان طول در که هستند هایی پدیده اجتماعی نهادهاي که آنجا از 
 باگذشت ها آن در احتمالی هاي تحول و تغییر و اند شده عجین تاریخی اتفاقات با همچنین

 انتخاب را تاریخی روش اجتماعی نهادهاي روي بر عمیق یبررس براي آید، می وجود به زمان
 در دولت دو تطبیق و مقایسه از آن تدقیق و خود مفهومی چارچوب آزمون براي .ایم کرده
 روش مقاله این روش بنابراین .ایم کرده استفاده نفتی درآمدهاي افزایش متفاوت هاي زمان

 توجه و زمان اهمیت و موردنظر مسئله به توجه با طرفی از .است تاریخی -تطبیقی
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 انتخاب را آن محور مورد یا و کیفی نوع تاریخی-تطبیقی هاي روش بین در آن، جزییات به
 1384-9138 و 1352-1356 تاریخی دوره در ملت-دولت را خود تحلیل واحد .ایم کرده
 .ایم کرده ادهاستف میل توافق جدول از موردها بین تطبیق و مقایسه منظور به و ایم داده قرار
 تأیید و اند گذاشته اجتماعی نهادهاي بر نفتی درآمدهاي افزایش که تأثیراتی بررسی از بعد
 از هستیم، روبرو نفت قیمت افزایش از بعد یکسانی پیامد با دوره دو هر در که موضوع این

 مسیر، به وابستگی شیوه خصوص به تاریخی -تطبیقی روش هاي کننده تکمیل و ها شیوه
 مفهومی چارچوب بررسی منظور به مسیر کننده تقویت تاریخی روندهاي و مهم هاي زنگاهب

 موردهاي در کیفی صورت به ما مفهومی چارچوب که بعدازاین سپس .کنیم می استفاده خود
 هاي علت غیاب /حضور بررسی به میل توافق جدول از استفاده با شد تأیید نیز موردنظر
 برخی در و 1ثانویه تحلیل از اطالعات گردآوري در .پردازیم می هامورد در موردنظر چندگانه

  .ایم جسته سود نیز آماري هاي تحلیل از ها بخش
-9138 و 1352-1356 زمانی هاي دوره در ایران دولت دو ما تحقیق حیطه رو ازاین 
 این در )سیاست و اقتصاد( اجتماعی نهادهاي در که تغییراتی مقایسه با و است 1384

  .پردازیم می خود مفاهیم آزمون و بررسی به است افتاده اتفاق ها انزم
  

  نتایج و ها یافته
شده بر نهادهاي اجتماعی  هاي انتخاب اکنون به اثرات افزایش درآمدهاي نفتی در دوره هم 

اي که  منظور مقایسه و تطبیق دو دوره تر نیز اشاره شد به طور که پیش همان. پردازیم می
باره چند برابر افزایش پیداکرده است، ابتدا به تأثیرات  یک ران از فروش نفت بهدرآمدهاي ای

هاي دولت و سپس اثرات آن بر ترتیبات نهادي جامعه  گذاري این جهش بر سیاست
به همین منظور به ترتیب به تغییرات و تحوالتی که در نهاد اقتصاد اتفاق افتاده، . پردازیم می

  .کنیم د سیاست را نیز بررسی میپرداخته و بعد از آن نها
  

  

                                                
1. Secondury analysis  
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  اقتصاد نهاد بر نفتی درآمدهاي افزایش تأثیر
 ها دورهترین نهادهاي اجتماعی در تمام  ترین و بنیادي نهاد اقتصاد یکی از اصلی 

هاي دولت در زمان افزایش درآمدهاي نفتی  سیاست .خصوص در دنیاي مدرن است به
جهت نشان دادن این تأثیرات، به تغییرات . اد استترین دلیل تغییرات در نهاد اقتص اصلی

ي اصلی اقتصاد و افزایش ها بخشعمده در نهاد اقتصاد یعنی افزایش واردات، تغییر سهم 
  .میا پرداختهتورم 

  
  گسترده واردات

اي پیدا   به بعد واردات کشور رشد فزاینده1352با افزایش درآمدهاي نفتی از سال 
، 1342 نسبت به سال 1356 کاالهاي وارداتی به کشور در سال اي که ارزش گونه کرد، به

بر اساس .  برابر جهش پیدا کرده بود6 به 1351 برابر و نسبت به سال 30نزدیک به 
 1848 برابر با 1347- 1351 سال 5آمارهاي بانک مرکزي و مرکز آمار میانگین واردات در 

میلیون دالر  9887 برابر با 1352- 1356 ساله 5که میانگین  میلیون دالر بوده، درحالی
 530 سال قبل از آن 5به هنگام افزایش درآمدهاي نفتی میزان واردات نسبت به . است

  .رشد داشته است درصد
 .دارد اهمیت نیز وارداتی کاالهاي ترکیب اقتصاد، بر آن تأثیرات و واردات امر در 
 دسترس در که آماري طبق اما ت،نیس منفی امر لزوماً يا واسطه و مصرفی کاالهاي واردات

 افزایش مصرفی کاالهاي واردات سهم شود، یم مشاهده 1 جدول در که طور همان و است
 چند افزایش به توجه با .است داشته کاهش اي سرمایه و يا واسطه کاالهاي واردات و داشته
 بیشتري اربسی نمود نیز مصرفی کاالهاي واردات افزایش این واردات، مطلق میزان برابري

 1350 سال در دالر میلیون 242 از مصرفی کاالهاي واردات میزان که طوري به .کند یم پیدا
 میلیون 2697 و 1355 سال در دالر میلیون 2250 به و 1351 سال در دالر میلیون 332 و

  .است رسیده 1356 سال در دالر
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  ، درصد50ترکیب واردات در طول دهه  -1جدول 
 ترکیب
  واردات

5013  1351  1352  1353  1354  1355  1356  1357  

  28  27  30  30  20  24  25  23  يا هیسرما
  52  54  53  53  65  61  62  65  يا واسطه

  20  18  18  17  15  15  13  12  مصرفی
  1376 مجلس، هاي پژوهش مرکز اصلی، هاي گروه تفکیک به صادرات و واردات روند از تصویري گزارشِ :منبع

   
 هاي بخش در داخلی تولیدات تضعیف به منجر نهایت در دهگستر و رویه بی واردات

 به نسبت اقتصاد از بخش هر در ساله 5 هاي میانگین 2 جدول در .شود می صنایع و کشاورزي
 سال از پیداست که گونه همان .اند شده مقایسه یکدیگر با و شده محاسبه ملی ناخالص تولید

 سهم متقابل طور به و افزایش ملی ناخالص تولید در پیوسته طور به نفت گروه سهم 1342
 طور به )1جدول طبق( مصرفی کاالهاي رویه یب واردات .است داشته کاهش صنایع و کشاورزي

 که گونه ینبد .شود یم آن تضعیف باعث و زده ضربه صنعت و کشاورزي بخش به متقابل
 و نداشته را الزم دهیباز )شده آن در زیادي هاي گذاري یهسرما که این با( صنعت و کشاورزي

 اقتصادي- اجتماعی معضالت امر همین .یابد یم کاهش داخلی ناخالص تولید از ها آن سهم
 نشینی یهحاش افزایش شهرها، به گسترده مهاجرت روستایی، زندگی تضعیف ازجمله اي یدهعد
 و 1342 هاي سال بین که است واقعیت ینا .دارد پی در را گسترده بیکاري و شهرها در

 ملی ناخالص تولید کل در هم و یغیرنفت ملی ناخالص تولید در هم کشاورزي سهم 1357
 نسبی سرانه تولید که این و بود باال بسیار شهر به روستاییان مهاجرت نرخ یافت، کاهش

  ).354 :1372 کاتوزیان،( بود خدمات ویژه به و صنایع از تر پایین بسیار کشاورزي
  

  هاي مختلف، درصد ف در تولید ناخالص داخلی، میانگین سالهاي مختل سهم بخش -2جدول 
 GDP  خدمات  صنعت  کشاورزي  نفت گروه  زمانی بازه

1342-6134  72/16  24/20  18  5/46  36/467  
1347-1351  4/21  46/14  7/21  45  2/912  
1356-1352  58/37  82/8  2/20  92/37  2/3801  

-1356 کاهش یا افزایش
  1347-1351 به 1352

61/78 +  39 -  91/6 -  73/15 -  416% +  

  ir.cbi.tsd مرکزي، بانک زمانی سري آمارهاي :منبع 
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 افزایش و وفور با نیز 80 دهه در یعنی نفتی درآمدهاي افزایش از دوم دوره در اما
-1391 هاي سال در واردات میانگین .یابد می گسترش نیز واردات دولت، درآمدي منابع

 1376 - 1383 هاي سال میانگین به نسبت برابر سه به یکنزد )دالر میلیون 5255( 1384
 در واردات ترکیب بررسی با نیز دوره این در اما .است داشته رشد )دالر میلیون 19679(

 کرده پیدا کاهش اي یهسرما کاالهاي واردات میزان شدت به که کنیم یم مشاهده 3 جدول
 در درصد 7/14 به 1383 سال در درصد 3/50 از کاالها این واردات میزان که طوري به است،
  .است داشته افزایشی روندي نیز مصرفی کاالهاي ورود میزان .است رسیده 1388 سال

  
  درصد ،80 دهه طول در واردات ترکیب -3 جدول

  1388  1385  1384  1383  واردات ترکیب
  7/14  3/19  5/22  3/50  يا هیسرما

  2/66  5/61  5/59  9/38  يا واسطه

  19  2/19  81  8/10  مصرفی

  )ir.tpo.www( تجارت، توسعه سازمان هاي داده، :منبع
  

 داخلی تولید تضعیف بر مؤثر عوامل از یکی نیز دوره این در واردات، رویه بی افزایش
 کاهش زمان در وضعیت این نتیجه .است مردم مصرف الگوي تغییر و کشاورزي و صنعت در

 به پاسخگویی و وضعیت کنترل در دولت زمان این در .است آفرین مشکل دولت درآمدهاي
 گرانی و تورم آن حاصل که شود می اي عدیده مشکالت دچار کشور به گسترده واردات نیاز

 داخلی ناخالص تولید در مختلف هاي بخش سهم تغییر میزان 4 جدول در .است روزافزون
 به نفتی درآمدهاي افزایش زمان در نفت سهم پیداست که گونه همان .است شده آورده
 دوره، این در دولت نادرست هاي سیاست علت به و گرفته فزونی قبلی دوره از %64 میزان
 دو شباهت نهایت در .است پیداکرده کاهش کشاورزي و صنعت سهم رویه بی واردات مثل
 واردات افزایش مورد در را )1384- 1389 و 1352-1356( نفتی درآمدهاي افزایش دوره

  .کنیم می مشاهده داخلی لیداتتو تضعیف و رویه بی
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  1376-1391 درصد، داخلی، ناخالص تولید در مختلف هاي بخش سهم -4 جدول
  GDP  خدمات  صنعت  کشاورزي  گروه نفت  

  620/829  51/51  82/24  93/8  41/13  1376-1383میانگین 
  383/173/4  51/51  11/22  95/6  2/22  1384-1391میانگین 

  افزایش یا کاهش میانگین 
  1376-83 به 91-1384

 % +500  صفر  -% 10  -% 22  % +64

  ir.cbi.tsd مرکزي، بانک زمانی سري آمارهاي :منبع
  

  تورم افزایش
 دولت نادرست مالی و پولی هاي سیاست و نفتی دالرهاي که اصلی اثرات از دیگر یکی

 شارف باال تورم نتیجه .است کشور در تورم افزایش گذارد، می جاي بر اقتصاد نهاد در
 وارد اجناس و کاالها قیمت رفتن باال اثر در مردم از عظیمی قشر به که است اي فزاینده

 از یکی نفتی سرشار درآمدهاي کردن خرج در دولت نابخردانه مالی هاي سیاست .شود می
 و نفتی رونق دوره در تورم میانگین مقایسه به 5 جدول در .است وضعیت این اصلی دالیل

 47- 51 هاي سال در تورم میانگین بینیم می که طور همان .ایم پرداخته آن از قبل سال 5
 زمان در اما است، رسیده نیز درصد یک زیر به 47 سال در حتی که بوده درصد 68/3 تنها

 از قبل هاي سال به نسبت که رسیده درصد 66/15 به تورم میانگین نفتی درآمدهاي افزایش
  .است داشته افزایش %326 آن

  
  درصد مختلف، هاي سال در تورم میانگین مقایسه -5 جدول

 تورم  47-51 به 52-56 هاي سال افزایش نسبت  52-56 هاي سال  47-51 هاي سال

68/3  66/15  326  
  ir.cbi.tsd مرکزي، بانک زمانی سري آمارهاي :منبع

  
 افزایش شدن خنثی تورم حاصل که شود می متذکر موضوع همین با رابطه در فوران 
 هاي طبقه و کارگران زندگی شدن تر سخت و غذایی مواد و خانه قیمت رفتن باال زدها،دستم

 15 ،1349- 1354 هاي سال در مسکن هاي اجاره .است بوده بزرگ شهرهاي در متوسط
 مسائل در هزینه رغم به که دهد می نشان نیز بهداشتی ارقام و آمار حتی و است شده برابر
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 ومیر مرگ نرخ باالترین بیمار،-پزشک نسبت بدترین اورمیانهخ در ایران باز اما بهداشتی
 فوران،( است بوده دارا را جمعیت به بیمارستان تخت نسبت ترین پایین و اطفال و نوزادان
 بررسی به نفتی رونق اول دوره در تورم بر نفتی درآمدهاي اثر بررسی از بعد ).492 :1377

  .پردازیم می نفتی رونق دورم دوره در تأثیرات این
 حتی نفتی، درآمدهاي به ایران دولت شدید وابستگی و 50 دهه در تورم رشد از بعد 

 تغییرات به احتیاج آن شدن کم و مانده باقی دورقمی محدوده در کشور تورم انقالب، از بعد
 براي رو همین از .دارد جامعه نهادي چارچوب حتی و اقتصاد نهاد در عظیمی ساختاري

 یک با تورم و ها قیمت افزایش ازآنجاکه و دوم دوره در نفتی دالرهاي آثار تر دقیق مقایسه
 به شود، می نمایان بیشتر درآمدها کاهش زمان در و شود می ایجاد اقتصاد در تأخیر فاز

  .پردازیم می 1385-1392 و 1377-1384 زمانی دوره دو مقایسه
 دوره این در که آنجا از .ایم ختهپردا ساله هشت زمانی هاي بازه مقایسه به 6 جدول در 

 از کمتر شیبی با اما یافته، افزایش نفتی درآمدهاي بیشتري هاي سال نفتی، هاي رونق از
 دهد می نشان را خود زمانی مدت از بعد نیز تورمی آثار که نکته این به توجه و اول، دوره

 رفته افول به رو نفتی درآمدهاي که زمانی یعنی 1392 سال در درصد 5/34 تورم شاهد
 درآمدهاي که هایی سال در تورم میانگین کنیم می مشاهده که طور همان .هستیم است
 38 آن از قبل مشابه دوره به نسبت که رسیده درصد 7/20 به کند می پیدا افزایش نفتی

 است تورم بر نفتی دالرهاي منفی تأثیرات از نشان امر همین که است، داشته افزایش درصد
 آن به باید که يا نکته .یابد می افزایش نیز تورم بخش این از دولت درآمدهاي افزایش با که

 تورم مسئله اصلی دهنده یحتوض دولت نادرست هاي سیاست که است مسئله این کرد، دقت
 اثرگذار دولت هاي سیاست نوع بر اولیه متغیري همچون نفتی درآمدهاي واقع، در .است
 نقدینگی ورود همچون گیرد، یم پیش در شرایط این در دولت که ییها سیاست نوع و بوده

 و نفت قیمت سابقه بی افزایش با 48 سال از واقع، در .شود یم تورم افزایش باعث جامعه به
 هایی طرح قالب در اقتصاد به پول تزریق و گذاشت افزایش به رو نقدینگی نفتی، درآمدهاي

 رشد شتاب بر ازپیش بیش مهر مسکن و ها یارانه هدفمندي زودبازده، هاي بنگاه مثل
 هزار 68 حدود از نقدینگی میزان مرکزي بانک آمار طبق که طوري به افزود، نقدینگی
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 91 تابستان ابتداي در تومان میلیارد هزار 387 حدود به ،84 سال پایان در تومان میلیارد
 همین و بوده جامعه در نقدینگی افزایش جامعه در تورم افزایش اصلی عوامل از یکی .رسید

  .است دولت بودجه افزایش و نفت قیمت افزایش حاصل نیز نقدینگی افزایش
  

  درصد مختلف، هاي سال در تورم میانگین مقایسه -6 جدول
  77-84 به 85-92 هاي سال افزایش نسبت  85-92 هاي سال  77-84 هاي سال 
  38  7/20  9/14  تورم

  ir.cbi.tsd ،مرکزي بانک زمانی سري آمارهاي :منبع

   
 نهاد خود درون در آن اثرات و ایران تاریخ در نفتی شدید هاي رونق دوره دو بررسی با
 در رویه بی واردات افزایش باعث دولت خدمت در نفتی دالرهاي افزایش که دیدیم اقتصاد،

 این تمام که شده )تورم( خدمات و کاالها هاي قیمت سطح افزایش همچنین و دوره دو هر
  .است شده کشاورزي و صنعت در داخلی تولیدات تضعیف باعث نیز راتتغیی

  
  سیاست نهاد بر نفتی درآمدهاي افزایش اثر

 کمتر، شفافیت پاسخگویی، عدم به ها دولت نفتی، درآمدهاي رونق و اوج زمان در 
 درآمدي منابع .کنند می پیدا گرایش خود شهروندان آزادي کردن محدود و بیشتر فساد

 راهی که نفت روزافزون درآمدهاي و جامعه از اندك گیريمالیات علت به مردم زا مستقل
 گیرانتصمیم و گذاران سیاست چشمان پیش در را غیرواقعی آینده شود، می ها دولت خزانه

 و تر سریع هرچه رسیدن دنبال به شرایط این در ها دولت که طوريبه .کند می ترسیم
 نفتی بادآورده هاي رانت بیشتر هرچه کردن خرج با گییافت توسعه مرزهاي به تر فوري

 رونق هاي زمان در درست راهکار است مدعی که اي ایده صحت عدم در اي ذره و هستند
 شک شوند، هزینه مناسب زمان در و مناسب طور به تا است درآمدها این ذخیره نفتی،
 نیز ها دولت ادعاهاي کشد، می فلک به سر دولت رانتی درآمدهاي که زمانی .کنند نمی

 افزایش از پس شاه که اي گونه به .شود می تر بلندپروازانه و تر غیرواقعی آن با متناسب
 تبدیل دنیا بزرگ قدرت پنج به دهه یک عرض در ایران کرد، می ادعا نفتی درآمدهاي

 توسعه و جهانی مدیریت ادعاي شاهد ما نیز اخیر دوره در ).459 :1377 فوران،( شود می
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 نیوز، مشرق( هستیم -جمهور رییس هاي سخنرانی و رویکردها ها، مصاحبه در-ایران سریع
  ).1391 و 1389

  
  مدنی و سیاسی هاي آزادي تضعیف

 تأثیرات سنجش در مناسب شاخص شد، بیان نیز مفهومی چارچوب در که طور همان
 ازآنجاکه ماا .است خوب حکمرانی شاخص آن هاي ارزش و سیاست نهاد بر نفتی درآمدهاي

 تأثیر مطالعه نیست، موجود 1352-1356 دوره در حکمرانی شاخص به مربوط اطالعات
 رستاخیز حزب تأسیس و حزبی تک دولت ایجاد با را سیاست نهاد بر نفتی درآمدهاي افزایش

 فضاي انقباض از نمادي مثابه به رستاخیز حزب ایجاد واقع، در .کنیم می بررسی دوره این در
 فضاي کاهش در توجهی قابل نقش دوره، این در حزبی تک دولت تشکیل همچنین و سیاسی
  .دارد عهده بر بود، مانده باقی قبل از که مدنی و سیاسی هاي فعالیت حداقلی
 تحقق و جوید مشارکت آن در جامعه که بود این حزبی تک نظام یک ایجاد از هدف 
 این رسمی سخنگوي به بود قرار اخیزرست حزب .بخشد شتاب را مردم و شاه انقالب اهداف
 شاه ازنظر .کند عمل توتالیتر احزاب سایر به شبیه بسیار اي شیوه به و شود تبدیل اهداف
 نو ایران در و بودند تروریست یا کمونیست پیوستند، نمی جدید سازمان این به که کسانی
 از تبعید یا و زندان ،داشتند پیش در راه دو فقط اشخاص قبیل این :نبود ها آن براي جایی
 استبداد سمت به رژیم که 1342 سال از که این با ).148- 149 :1371 همبلی،( کشور
 هاي فعالیت براي فضا و بود قدرت متکثر منابع تمام حذف پی در و بود کرده حرکت واقعی

 قرار ساواك هاي گاه شکنجه و ها زندان در مخالفین از زیادي تعداد و بود بسته کامالً سیاسی
 دولت رسید، برابر چند به دولت نفتی درآمدهاي که بعد به 1352 سال از ولی داشتند،

 و اقشار تمام بر فراوان، درآمدهاي این از استفاده با که رسید نتیجه بدین )شاه شخص(
 بازاریان، بین در اجتماعی هاي الیه در که استقاللی اندك و شود مسلط جامعه هاي گروه

 کنترل و نظر زیر همه و شود گرفته داشت، وجود نیز کشاورزان حتی و متوسط طبقات
  .بگیرد قرار حزب
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 در سعی و داد می انجام ها وزارتخانه تمام در که اي فزاینده هاي دخالت با حزب البته 
 روحانیون روشنفکران، کشاورزان، متوسط، طبقات بازاریان، از طبقات و اقشار تمام کنترل

 حزب .گسست را موجود پیوندهاي اندك حتی و برسد خود اهداف به تنتوانس داشت، ...و
 و بیشتر را جامعه و سلطنت میان فاصله تضعیف، را رژیم ثبات، برقراري جاي به رستاخیز
 هاي حلقه ایجاد جاي به حزب، حقیقت در .کرد تشدید را مختلف هاي گروه نارضایتی
 دشمنان از گروهی درنتیجه و گسیخت هم از را موجود هاي حلقه اندك جدید، ارتباطی

 ترتیبی نوسازانه اقدام جاي به حزب این دیگر، بیان به .انداخت وجوش جنب به را خطرناك
- 549 :1377 آبراهامیان،( کرد تر وخیم را نیافته توسعه سیاسی نظام وضعیت که بود داده
 ".داد عکس یجهنت بود، گرفته پیش در حزب که شدیدي مستبدانه اعمال حقیقت در ).548

 "ساخت ور شعله را عمومی خشم آتش که بود نهایی بالهت آن رستاخیز حزب واقع در
 نظام نفتی، درآمدهاي افزایش از بعد شد، مشاهده که طور همان ).141 :1371 همبلی،(

 و خود صوري دوحزبی نظام همان انحالل با و کرده تشدید را خود استبدادي اعمال شاه
 مردم زندگی شئونات تمام در دخالت و کنترل پی در سراسري، و حدوا حزب یک تشکیل

 اعتراضات و ها نارضایتی و اقتصادي مشکالت همراه به شاه، افراطی اعمال این البته .بود
  .شد شاه خود سرنگونی باعث 1357 سال در نهایت در مردم گوناگون اقشار

-9138 یعنی دوره، این در سیاست نهاد عرصه در دولت عملکرد بررسی منظور به 
 از شاخص این در که دلیل بدین .کنیم می استفاده خوب حکمرانی شاخص از 1384
 شده استفاده است سیاست نهاد عرصه در ها آن گر تصدي و مسئول دولت که هایی مؤلفه
 این مقایسه به نهاد، این در دولت عملکرد و سیاست نهاد مقایسه و بررسی منظور به .است
 ابعاد و مفهوم که آن براي .پردازیم می نفتی درآمدهاي افزایش از قبل هاي لسا و دوره

 جهانی، بانک .کنیم مرور را آن هاي شاخص است مناسب شود، روشن بهتر خوب حکمرانی
  :کند می تعریف خوب حکمرانی براي را شاخص شش

 در شهروندان مشارکت میزان شاخص این از مقصود 1:اظهارنظر حق و گویی پاسخ )1
 آزادي بیان، آزادي میزان بیانگر همچنین شاخص این .است سیاسی نظام و دولت انتخاب
  .است جمعی هاي رسانه آزادي و اجتماعات و ها تشکل و احزاب

                                                
1. Voice and accountability  
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 احتمال میزان چه که است آن بیانگر شاخص این :1خشونت نبود و سیاسی ثبات )2
 معرض در آمیز خشونت ابزارهاي ای غیرقانونی هاي راه از سیاسی نظام و حکومت یک دارد
 هاي خشونت و تروریسم همچون عواملی اینجا در .باشد براندازي و سرنگونی و ثباتی بی

  .هستند مدنظر سیاسی
 و شهروندي خدمات عمومی، خدمات کیفیت شاخص، این در :2دولت اثربخشی )3

  .است مدنظر سیاسی فشارهاي از ها آن استقالل میزان
 اجراي و تدوین در دولت توانمندي شاخص، این از منظور :3کنندگی تنظیم کیفیت )4
 بخش هاي فعالیت دامنه و نفوذ گسترش سبب که است نظاماتی و مقررات و ها سیاست

  .شود می خصوصی
 به توان می و اند واقعی جامعه یک در قوانین میزان چه تا که این :4قانون حاکمیت )5
 کیفیت ویژه به شاخص این در .شود می ارزیابی شاخص این با داشت اطمینان ها آن اجراي
 خشونت و جرم احتمال میزان همچنین و قضایی، محاکم و پلیس عملکرد قراردادها، اجراي

  .است مدنظر جامعه یک در
 عمومی قدرت که است این گیرد می قرار مدنظر شاخص این در آنچه :5فساد مهار )6

 قرار خصوصی و شخصی منافع تحقق خدمت در و استفاده سوء مورد حد چه تا دولتی و
 شامل را کالن و بزرگ فسادهاي هم و کوچک و جزئی فسادهاي هم شاخص، این .گیرد می
  ).5- 6 :1382 پور، قلی و زاده شریف( شود می

  

                                                
1. Political stability and absence of violence   
2. Government effectiveness   
3. Regulatory quality   
4. Rule of law   
5. Control of corruption   



   
  
  
  

  35     ...بررسی تطبیقی اثر افزایش درآمدهاي نفتی بر 

  84-91 و 76-83 دوره دو میانگین .خوب حکمرانی هاي شاخص میزان -7 جدول
 دوره زمانی  خشونت نبود و سیاسی ثبات  اظهارنظر حق و پاسخگویی

 امتیاز  رتبه  2 امتیاز  1 رتبه

 - 71/0  68/24  - 5/1  86/17  76-83 دوره

 - 20/1  73/13  - 50/1  5/7  84-91 دوره

 دوره زمانی  کنندگی تنظیم کیفیت  دولت اثربخشی

  امتیاز  رتبه  امتیاز  رتبه
 - 475/1  51/7  - 48/0  36  76-83 دوره

 - 56/1  36/4  - 55/0  11/35  84-91 دوره

 دوره زمانی فساد مهار  قانون حاکمیت

  امتیاز  رتبه  امتیاز  رتبه
 - 48/0  88/37  - 64/0  45/31  76-83 دوره

 - 69/0  95/28  - 9/0  35/20  84-91 دوره

  )org.govindicators.www( جهانی بانک سایت :منبع
  

 وجود عدم از نشان باشد، نزدیک - 5/2 به هرچه .است +5/2 تا -5/2 بین یازامت میزان :1
  .است خوب حکمرانی
 حکمرانی وجود عدم از نشان باشد، نزدیک صفر به چه هر .است 100 صفرتا بین رتبه میزان :2

  .است خوب
  

 زمان در سیاست، نهاد به مربوط يها شاخص پیداست نیز 7 جدول در که طور همان
 که این و علتی تک تبیین معناي به امر این البته .کند یم تغییر نفتی درآمدهاي افزایش

 نهاد در دولت هاي سیاست اما نیست، هستند اثرگذار امر این در نفتی درآمدهاي تنها
 قابل نفتی درآمدهاي افزایش با زمان هم سیاسی هاي یتفعال فضاي کاهش در سیاست
 و سیاسی مدنی، هاي يآزاد و شده تر بسته یسیاس فضاي دوره این در .است اهمیت
 حقیقت در .است محدودشده شدت به احزاب و ها تشکل فعالیت امکان جمعی، يها رسانه

 مالحظه قابل کاهش دولت انقباضی هاي سیاست تحت دوره این در عمومی نظارت حق
 حتماً )مردم از بیشتر مالیات دریافت عدم( دولت بیشتر مالی استقالل بین یندرا .یابد یم

 دولت عملکرد اثر بر سیاست نهاد بر نفتی درآمدهاي افزایش درمجموع .است بوده اثرگذار
  .است داشته کننده یفتضع و منفی اثر
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  نظري تبیین
 این در سیاست و اقتصاد نهادهاي بر دولت هاي سیاست مختلف پیامدهاي بررسی از بعد 

 نفتی هاي رونق زمان در ها دولت داماتاق و پیامدها این نظري علل تبیین پی در بخش
 طریق از هم آن دولت مالی منابع افزایش نتایج مورد در که مفهومی چارچوب در .هستیم

 نادرست تصمیمات و ها سیاست براي زمان هم علت سه وجود به کردیم ذکر رانتی درآمدهاي
 و رانتیر دولت وجود تی،نف درآمدهاي افزایش .کردیم اشاره زمانی هاي برهه این در دولتمردان

 شود می موجب ها آن زمان هم وجود صورت در که هستند عواملی مجموعه ضعیف دولت وجود
 با رابطه در و اجتماعی هاي عرصه تمام در را نامناسبی هاي سیاست دولتمردان و گیران تصمیم

  .بگیرند پیش در بوروکراسی و سیاست اقتصاد، همچون اجتماعی نهادهاي
 طی در دولت که تاریخی فرایند در باید را اول دوره در ضعیف دولت اصلی يها ریشه 

 شوك زمان در که دولتی ساختارهاي شکل و واقعیت .کنیم جستجو کرده، طی زمان
 و دولت گیري شکل رو، همین از .بیابیم دولت درگذشته باید را گیرد، می قرار نفت قیمتی

 گذار پایه عنوان به اول پهلوي زمان در را دولت ساختار در تأثیرگذار تاریخی فرآیندهاي
 و گرفته پی را سازي دولت تاریخی روند بعدازآن .کنیم می بررسی ایران در مدرن دولت

 از بعد .کنیم می بررسی را )1332-1320( سازي دولت در وقفه دوره رویدادهاي حوادث
 دولت تحکیم دوره العهمط به سازيدولت بر آن اثر و دوره این توالی هاي دوره شناخت
 گیري شکل بر تأثیرگذار اقتصادي - اجتماعی ساختارهاي و بعد به 1332 سال از ضعیف
 در رانتی فرهنگ تشویق و رانتی چارچوب ترویج باعث که عواملی .پردازیم می ضعیف دولت

 زمانی هم تأثیر :کرد بندي دسته شکل بدین توان می را شود می دولت و جامعه اقشار بین
 نیروهاي نقش و جدید دولت تشکیل نحوه ایران، در مدرن دولت ساخت در نفت شفک

 هاي سیاست و اقتصادي توسعه عنوان به نفتی توسعه انتخاب سازي، دولت در استعماري
 از که شود می دولت به وابسته و متصل طبقات و ها گروه تشکیل به منجر که آن متعاقب
 دولت مسیر تغییر از مانع و برند می را استفاده نهایت تدول رانتی و توزیعی باز هاي سیاست

 از وسیع، اختیارات وجود با که دولت ضعیف اداري ساختار همچنین و شده نفتی توسعه از
 در عوامل این همه .برد می رنج جامعه از درآمدي منابع استخراج منظور به ضعیفی اقتدار
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 در .یابد می تحکیم و رشد ضعیف ولتد آن در که دهد می شکل را نهادي چارچوب نهایت
 دولت ساخت اثرات و پرداخته اسالمی انقالب از بعد يساز دولت تاریخ به نیز دوم دوره

  .کنیم یم بررسی را نفتی رونق بررسی مورد دوره بر ضعیف
  

  1352-1356 اول دوره :اول بخش
  مطلقه دولت ظهور

 و تجهیز منظور به رضاشاه .شتنددا رضاشاه قدرت تمرکز در کلیدي نقش نفتی درآمدهاي
 مختلف هاي قدرت و عوامل سرکوب و رسیدنش پادشاهی تخت به در که نوین ارتش نوسازي
 درآمدهاي از گرفت می مردم از که غیرمستقیم مالیات بر عالوه بود، تأثیرگذار شدت به مردمی

 نوین ارتش کیلتش با قوي مرکزي حکومت هاي پایه صورت بدین .کرد می استفاده نیز نفتی
 اول پهلوي دوره در که شدیدي تمرکزگرایی میزان و نفتی درآمدهاي بین رابطه .گرفت شکل

 تمرکزگرایی قوام در مختلفی تاریخی عوامل که این با .است اهمیت حائز آید می وجود به
 و تبیین مورد این در تنهایی به نفتی درآمدهاي و هستند اثرگذار دوره این در انحصاري

 تمرکز و حفظ در محل این از دولت درآمدهاي برابر چند افزایش اما نیست، کننده یینتع
 زمان در وي سیاسی و اقتصادي هاي سیاست همچنین و رضاشاه دستان در قدرت انحصاري

 1920 در استرلینگ هزار 469 از و شد برابر ده نفت درآمد" .است تأثیرگذار بسیار حکومتش
  ).337 :1377 فوران،( "رسید پوند 000/271/4 به ش.هـ 1299/م
  

  اول پهلوي دوره در ایران نفتی درآمدهاي -8 جدول

 سال
-1299 مجموع

  ش1292

1300 
  ش

1301 
  ش

1302 
  ش

1303 
  ش

1304 
  ش

1305 
  ش

1306 
  ش

1307 
  ش

1308 
  ش

  1341  503  1412  728  327  466  624  585  468  *1325  درآمد

   ش1309  سال
1310 

  ش
1311 

  ش
1312 

  ش
1313 

  ش
1314 

  ش
1315 

  ش
1316 

  ش
1317 

  ش
1318 

  ش
  3315  3307  3445  2829  2192  2159  1785  1530  310  1288  درآمد

  1384 فاتح، مصطفی ایران، نفت سال پنجاه کتاب :منبع ،است استرلینگ پوند هزار به درآمد ارقام*
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 توان می ریال به انگلیس استرلینگ پوند ارز تبدیل نرخ قیمت و 8 جدول طبق
 و 1308 سال در استرلینگ پوند .کرد محاسبه را نفت عواید به دولت درآمدي تگیوابس

 اقتصادي هاي سیاست دلیل به 1312 سال در .است بوده ریال 55 میانگین طور به 1309
 دلیل به باز نیز 1318 سال در .رسد می ریال 112 به انگلیس پوند قیمت ارز کمبود و دولت

 با توان می بنابراین .رسد می ریال 140 به ارز تبدیل قیمت جهانی جنگ شروع و ارز کمبود
 یعنی ریال 000/750/73 ،1308 سال در حدودي طور به ایران که گفت باال جداول به توجه

 کل از %51 یعنی ریال 000/920/199 ،1312 سال در بودجه، کل از %21 حدود در چیزي
 از را دولت درآمد کل از %17 یعنی ریال 000/100/464 نیز 1318 سال در و بودجه درآمد
 عواید ناحیه از دولت درآمد است مشخص که طور همان .است کرده کسب نفت فروش محل
 کل درصد 50 به نفت از دولت درآمد هایی سال در حتی و بوده مواجه نوسان با نفتی

 خود ختسا و ها برنامه و دولت بر نفتی درآمد توجه قابل تأثیر .است رسیده نیز درآمدها
  .است کتمان غیرقابل دولت

 دولت درآمدهاي محل مسئله همین نفتی، ضعیف هاي دولت اصلی مشکالت از یکی 
 %42 از بیش که دولتی-رانتی هاي دولت تعریف در رضاشاه دولت که این با .است

 تقارن همین اما گیرد، نمی جاي -باشد زیرزمینی منابع از ثابت طور به درآمدهایش
 مطلقه دولت تشکیل با -شود می تر گسترده نیز روز روزبه که- نفت درآمدهاي از يبردار بهره

 اصالحات و ها پروژه ایجاد در نفتی درآمدهاي که مساعدتی همچنین و دوره این در
 که این با دیگر عبارت به .است اهمیت حائز دهد، می انجام دولت مدنظر سیاسی و اقتصادي

 درآمدي وابستگی همین اما گیرد، نمی قرار رانتیر هاي لتدو دسته در زمان این در دولت
 مسیر در یافت، می افزایش محل این از درآمدش نیز روز روزبه که دوره این در دولت

 و - وابسته طبقات بین ها رانت سیاسی توزیع از استفاده -کند می انتخاب دولت که اي توسعه
 اما گسترده دولت - گردید آغاز ورهد همین از که سازي دولت روند در دولت خود ساخت

  .است بوده تأثیرگذار بسیار - رانتی و ضعیف بوروکراسی اقتدار، کم
 پی در .شد نمی دولتی صنایع ایجاد به محدود اقتصاد در دولت دخالت و انحصارات 
 آهن راه احداث براي الزم هاي هزینه و مخارج تأمین براي و خارجی بازرگانی موازنه کسري
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 تصویب به »خارجی بازرگانی انحصار قانون« 1309 سال در شوسه، هاي راه و سراسري
 صادر و کردن وارد حق و بوده دولت انحصار در ایران خارجی تجارت قانون این طبق .رسید
 همان اسفند 20 تاریخ در .شد می واگذار دولت به صنعتی و طبیعی محصوالت کلیه کردن
 وارد حق شد مجاز دولت که رسید تصویب به یخارج تجارت انحصار قانون متمم سال

 جوازهاي وسیله به شود دار عهده مستقیماً خواست نمی خود که را محصوالتی کردن
 و ساختمانی هاي فعالیت ترتیب بدین .شود واگذار تجاري مؤسسات و افراد به مخصوص

 و کاشت ،نساجی سازي، کبریت چاي، شکر، و قند داري، گله ونقل، حمل آن، جنبی صنایع
 انحصار به کامل طور به یا که بود هایی عرصه ازجمله بیمه شرکت و پوست پشم، پنبه، تولید
 این در وسیعی دخالت دولت به وابسته سهامی هاي شرکت ایجاد با دولت یا و درآمد دولت

 هاي گذاري سرمایه این ایجاد ماهیت به نیز کدي ).186- 188 :1373 خو،خلیلی( نمود امر
 زیردستانش و شاه ثروت انباشت براي تازه محملی دولتی صنایع که این و کرد اشاره دولتی

 امور ازحد بیش تمرکز از کرده گذاري بنیان رضاشاه که اقتصادي تأسیسات این .اند کرده مهیا
 از زیردستانش از بسیاري و شاه .دید می خسارت اداري ساالري دیوان و کارایی عدم نیز و

 هاي کمک ارائه و ها کارخانه از دولت حمایت .بردند می کالن سودهاي ادياقتص هاي بنگاه
 اقتصادي نهادهاي این تمام تقریباً .شد می ها کارخانه بازده سقوط باعث معموالً ها آن به مالی

 بودجه و کمک براي سپس و کردند می تقسیم سهام سود عنوان به آوردند، می دست به هرچه
  ).180 :1381 کدي،( پابرجاست هم هنوز که است روشی این و ندرفت می دولت سراغ مالی

 و جدید اي طبقه شد باعث رضاشاه امنیتی و اقتصادي هاي سیاست نهایت در 
 تازگی به که نظامیانی و ارتشیان سودجو، بازرگانان وابسته، صنایع صاحبان از متمرکز نیمه
 بحث در که طور همان واقع در .آید وجود به کردند، می دخالت صنعت در یا و شده دار زمین
 روند ادامه موجب دولت رانتی هاي سیاست به وابسته طبقات این وجود شد، ارائه نظري
 مثبت بازخوردي همچون وابسته و دار رانت طبقات بین تعامالت همین و شده نفتی توسعه

 به وابسته تاریخی فرآیند به منجر نهایت در و کرده تقویت را ضعیف دولت تکوین روند
 تر افزون روز هر آن استحکام و دشوارتر زمان باگذشت آن از بازگشت که شود می مسیري

 دوره از توانمندتر و تر گسترده بوروکراسی ایجاد رضاشاه حکومت از دیگر رکن .شود می
 دولت اداري هاي سیاست درنتیجه نیز روشنفکران و ها بوروکرات از گروهی .باشد می قاجار
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 گذاري سیاست نوع این طرفدار زیادي حدود تا و آورده دست به بهتري ضعیتو رضاشاه
  .بودند

 شد جدید اداري نظام ایجاد به منجر )ش 1306( 1926 سال در اداري نظام اصالح
 همچون نیز اداري ساالران دیوان .بود الزم تحصیالت از حداقلی آن به ورود براي که

 اداري خدمت .شدند حکومت حامی نیروهاي از و کرده رشد آوري شگفت طرز به ارتشیان،
 دولتی مشاغل ازدیاد مورد در فشاري همواره و بود جوان کرده تحصیل افراد مفر بهترین
 تعداد آبراهامیان .)169 :1381 کدي،( داد می مثبت پاسخ آن به نیز دولت که داشت وجود

 استانی و کشوري تقسیمات که کند می تأکید و شمرد برمی نفر 000/40 را دولت کارمندان
 شهرهاي به مرکزي دولت جدید دوران در بار نخستین براي شد باعث شد، انجام که

 :1377 آبراهامیان،( بیابد دسترسی بزرگ روستاهاي برخی حتی و ها شهرستان استانی،
 قابل فساد کشوري، مقامات مراتب  سلسله در که بود این بر عمومی عقیده" ).170

 گسترش سطوح باالترین تا فساد این که بود این بر گمان عموماً و دارد وجود اي مالحظه 
 دستگاه رشد رضاشاه، دوران در دولت فعالیت سابقه بی گسترش از نظر صرف .است یافته 

 دو از ناشی بودند، دولت استخدام در مستقیماً که دیگري تشکیالت و کشوري خدمات
 اهداف پیشبرد و علما تضعیف و خارجی دول رضایت بکس اياندازه تا :بود نیز دیگر تحول
  ).51 :1371 همبلی،( "سیاست از دین جدایی در رژیم

 در دولت و بوروکراسی بین ترتیبات مجموعه شد، اشاره نیز باال در که طور همان
 دوره این در ساالري دیوان دستگاه واقع در .شد ضعیف اداري ساختار تشکیل موجب نهایت

 بوروکراسی سیستم ضعف این .است بوده دور به بوروکراسی نهاد وبري هاي ؤلفهم و وجوه از
 از مالی منابع عادالنه توزیع و استخراج همچون خود اساسی هاي کارویژه انجام در دولت

 که دارد اعتقاد صبوري .است شده نهادینه و پیداکرده استمرار نیز زمان طول در جامعه،
 که شد می موجب مجلس واقعی نظارت نبود همچنین و طنتسل قدرت و سیاسی نظام تأثیر

 نشان واکنش مافوق روساي خواست و باال از فشار برابر در دوره این در بوروکراسی سیستم
 چاپلوسی و تملق و ظاهرسازي نیز و مدیران بین در ابتکار و استقالل نبود درنتیجه، .دهد

  ).161 :1380 صبوري،( خورد می چشم به اداري رفتارهاي در آشکار اي گونه به
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 شکل در هم آن ایران در مدرن دولت ظهور شد مشاهده که طور همان نهایت در
 مالیات سیستم و مستقیم گیري مالیات عدم .شد آغاز اول پهلوي حکومت با مطلقه دولت
 و دولت نبودن پاسخگو موجب که - دوره این در نفتی درآمدهاي به وابستگی قوي، ستانی

 در دولت گسترده دخالت و نادرست اقتصادي هاي سیاست -شود می آن ناکارآمدي درنتیجه
 دولت که این با .آید وجود به دولت قدرت و دولت اقتدار بین تفکیکی که شد باعث اقتصاد

 تمام از عادالنه و مستقل درآمد کسب در را واقعی اقتدار اما بود شده گسترده جا همه در
 یعنی - اش اصلی هاي کارویژه انجام در دولت که شد سبب رام همین .نداشت کشور نقاط

 گسترده دخالت عدم( تنظیمی عملکرد ،)سربازگیري و گیري مالیات( استخراجی عملکرد
 )جامعه مختلف اقشار در ثروت و ها فرصت عادالنه توزیع( توزیعی عملکرد ،)اقتصاد در دولت

 دچار ها آن از بعضی در یا تمام در -)ملی همبستگی و روحیه ایجاد( نمادین عملکرد و
 کند، می اشاره آن به نیز کارل که دیگري عامل .بگیرد شکل ضعیف دولتی و شده مشکل

 توسط مرزها شدن مشخص و سوم جهان هاي دولت توسط کشور ملی مرزهاي تعیین عدم
 مرزهاي سر بر که شدند می مجبور سوم جهان هاي دولت اگر .است استعماري هاي قدرت

 شدند، می مردم از گیري مالیات بر ناگزیر نیز جنگ این هاي هزینه تأمین براي و بجنگد ودخ
 از درآمد کسب در را دولت واقعی هايکارویژه و اقتدار مرزها، سر بر جنگ فرآیند همین
 جنگ" .کرد می تقویت دولت با مختلف طبقات و ها گروه زنی چانه همچنین و خود مردم
 از نقل به 1990 تیلی،( "آوردند پدید را جنگی نیز ها دولت و کرد ایجاد را ها دولت

  ).56 :1390 میرترابی،
 اقتصاد، در گسترده دخالت مثل گیرد می پیش در دوره این در دولت که هایی سیاست

 سه از خود که ها سیاست نوع این به وابسته طبقات افزایش بوروکراسی، رویه بی شدن متورم
 مدیران و وابسته روشنفکران و بوروکرات باالي هاي رده دار، زمین انامیر و ارتشیان بخش
 توسعه مسیر در اول قدم بود، شده  تشکیل دولتی هاي سیاست به وابسته بازرگانان و صنایع
 بیشتر که طوري به .خورد می کلید سیاسی و اقتصادي مسائل در نفت به وابستگی و نفتی

 سیاسی صرفاً شود، گرفته نظر در آن اقتصادي اربردک که این جاي به اخذشده هاي سیاست
 شده سیاسی دولت جهت در برود، شدن عقالنی سمت به که این جاي به دولت و بوده

 اي توسعه هاي سیاست مسیر تعیین و گذاري پایه در دوره این رو همین از .کند می حرکت
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 در کارل که ستدالالتیا از دیگر یکی .دارد توجه قابل اهمیت ضعیف دولت تشکیل و دولت
 دولت به وابسته هاي گروه و طبقات همین وجود کند، می مطرح ضعیف دولت تکوین مورد
 منفعت موجود رانت از و کرده تشویق را سیاسی- اقتصادي نادرست هاي سیاست که است

 از جهت تغییر به مجبور را دولت که قدرتمندي طبقات وجود عدم چنین هم .برند می کاملی
 نیز ایران در .است اثرگذار ضعیف دولت تشکیل در نیز کند دیگر مسیر به نفتی توسعه
- دیگر سنتی هاي قدرت و نیروها تضعیف با و بود وابسته طبقه این تشکیل پی در دولت

 فراهم را ضعیف دولت تشکیل زمینه -داران زمین حدودي تا و عشایر و ایالت روحانیون،
 پهلوي زمان در( اول پهلوي زمان در ایران در ضعیف ولتد گیري شکل مبناي بنابراین .کرد
 صورت دولت این در کامل طور به فرایند این البته .شد ریزي پی )ایم نداشته نفتی دولت اول

 عرصه به قدیمی نیروهاي باز ،1320 شهریور در رضاشاه توسط سلطنت ترك با و نگرفت
 آن هاي سیاست و دولت در یرگذاريتأث دنبال به و بازگشتند سیاسی هاي نزاع و داخلی
 و کنیم پیگیري نیز بعدي هاي دوره در را روند این که است ضروري جهت  بدین .بودند

  .دهیم نشان را ایران در ضعیف دولت تشکیل فرآیند
  

  نفتی دولت در وقفه
 داخل به - شوروي و انگلیس-متفقین نیروهاي ورود و مستبد شاه زمان هم خروج

 پسر جانشینی و خودکامه شاه عزل .کرد دگرگون کلی به را اجتماعی یتوضع ایران، خاك
 شدت به دوره این در که اجتماعی- سیاسی نیروهاي براي را فرصت تخت، بر جوانش
 دنبال به و بازگردند ایران سیاست عمومی سپهر به دوباره تا کرد مهیا بودند، شده سرکوب

 به نفت فروش که این با .باشند مملکت امور اداره در عقایدشان و خود بیشتر هرچه نفوذ
 پرداخت واقعی مقدار از کمتر قبل مثل ایران امتیاز حق و بود شده برابر چند جنگ دلیل

 و استخراج از ایران برابر چندین انگلیس دولت و انگلیس و ایران نفت شرکت و شد می
 4 از و یافت افزایش دوره این در ایران درآمد حال بااین بردند، می بهره ایران نفت فروش

 در فقط پوند میلیون 62/5 به ش.هـ 1319- 1322 هاي سال در استرلینگ پوند میلیون
 کاالهاي بد وضعیت و افسارگسیخته تورم دلیل به درآمد افزایش این .رسید ش 1324 سال
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 و یافت می افزایش شدت به بودجه کسري که طوري به .نیامد دولت کمک به چنان آن وارداتی
 با وضعیت این .رسید 1322 سال دالر میلیون 50 به 1320- 21 سال دالر میلیون 38 از

 مالکان از مالیات آوري جمع در خصوص به و بود مواجه همیشه مثل که مالیات دریافت عدم
  ).399 :1377 فوران،( یافت ادامه بزرگ

 با را 50-50 امتیاز آمریکایی نفتی هاي شرکت که زمانی 1329 سال پاییز در 
 هاي گرایش با سیاسی نیروهاي و مجلس کردند، امضا عربستان و خاورمیانه عربی کشورهاي

 در نهایت در و کردند برابر چند جنوب نفت از ایران حق گرفتن براي را خود تالش مختلف
 این نفت، شدن ملی .رسید مجلس تصویب به ایران نفت شدن ملی قانون 1329 اسفند
 1330 سال از .ساخت دگرگون شدت به را خارجی و داخلی وضعیت نایرا در کلیدي عنصر

 فرصت به توجه با ایران که بود دورانی رسید، وزیري نخست به مصدق که 1332 تا
 در واقعی دموکراسی قدري بتواند و جداشده قبلی توسعه مسیر از توانست می آمده پیش

 حدود تا و کرده اجرا را نفتی رانت توزیع نه و داخلی تولید مبناي بر توسعه و سیاست
 و نفت شدن ملی از بعد .آورد دست به خارجی هاي دولت از نیز را خود استقالل زیادي
 و شاه طرفداران و نیروها با( داخلی هاي درگیري از دوساله اي دوره مصدق، وزیري نخست

 ریکاآم و شوروي و مشخص طور به انگلیس دولت( خارجی هاي درگیري و )کاران محافظه
 کرد سعی سرکارآمد بر که زمانی مصدق دولت .شد آغاز نفت موضوع سر بر )ضمنی طور به

 انگلیس شرکت با ناموفق اولیه مذاکرات از پس .کند اجرا سرعت به را نفت شدن ملی قانون
 جنگی هاي کشتی و شدند خارج ایران از 1330 پاییز در انگلیسی کارکنان تمام سرانجام
 و شد تقویت فارس خلیج در انگلیس دریایی نیروي .شدند وارد فارس خلیج به نیز انگلیسی

 بدین" .کرد دعوا اقامه ملل سازمان امنیت شوراي به ایران علیه انگلیس دولت ازآن پس
 "بود شده درگیر دیپلماتیک بزرگ انقالب یک در مصدق ،1330 پاییز اواخر در ترتیب

  ).330 :1377 آبراهامیان،(
 هماهنگی با کودتا 1332 مرداد 28 در ،1328 مرداد 25 ناموفق يکودتا از پس 

 داخلی، کاران محافظه و چینان دسیسه همراهی و آمریکا و انگلیس اطالعاتی نیروهاي کامل
 در اقتصادي - سیاسی لحاظ از دوساله دوره این .کند سرنگون را مصدق دولت شد موفق
 درآمدهاي و نفت دوره، این در اصلی مسئله هک این اول دلیل .است اهمیت قابل ایران تاریخ
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 با توانست می دوره این اگر سیاسی لحاظ از دوم دلیل .است آن مصرف نحوه و آن از حاصل
 دموکراسی تجربه براي شروعی و آغاز شود، تمام خارجی هاي دولت از استقالل و موفقیت

 اگر که کرد ثابت مصدق دولت زمان در اقتصادي تجربه که این بعدي مورد .بود ایران در
 مسیر توان می باشد، دولت با مردم مختلف هاي گروه و اقشار اقتصادي -سیاسی همراهی

 قدري آخر مورد تشریح منظور به .داد تغییر نیز را بوده موجود پیش از که نادرستی توسعه
  .کنیم می واکاوي بیشتر را مصدق دولت اقتصادي وضعیت
 انگلیس، مالی و نفتی تحریم علت به که قتصاديا نابسامان وضعیت گونه این 

 زمان هاي بدهی پرداخت از شوروي خودداري مالی، کمک و وام پرداخت از آمریکا خودداري
 کوتاهی زمان مدت در را دولتی هر معموالً بود، آمده وجود به غیره و سیاسی ثباتی بی جنگ،
 وضعیت؛ این با مقابله در دولت سبین کارایی و گرایی واقع )الف علل به اما کند، می ساقط

 واالتر اجتماعی اهداف به دستیابی خاطر به سختی تحمل براي مردم آمادگی میزان )ب
 دوره این در دولت .شد دوره این در نفتی درآمدهاي بدون اقتصادي مناسب عملکرد موجب

 دشدی کاهش بدون را واردات توانست و بود موفق خارجی تجارت مورد در خصوص به
 .کرد می تالش سخت کشور غیرنفتی صادرات افزایش براي نیز حال درعین .کند محدود

 در .آورد دست به تجاري مازاد غیرنفتی مبادالت حساب در توانست حتی ایران درنتیجه،
 ملی از قبل هاي سال در که بینیم می .کنیم می مشاهده را غیرنفتی بازرگانی تراز 9 جدول
 تراز هرساله - داشت کشور اداره در را اصلی نقش نفتی دهايدرآم که-نفت صنعت شدن

 مصدق دولت که 1332 حتی و 1331 هاي سال در اما بوده، منفی شدت به کشور بازرگانی
 ها این همه .هستیم مثبتی و مناسب تجاري تراز شاهد بود، اجرا مصدر بر را سال از نیمی
 و اقتصادي کمبودهاي وجود با تیح مناسب، سیاسی- اجتماعی فضاي در که دهد می نشان
 در آینده در و داده نشان تاریخ که طوري به .داد انجام توان می بسیاري کارهاي فراوان، مالی
 سیاسی- اجتماعی نامناسب نظام یک در که بود خواهیم شاهد نیز نفتی هاي شوك زمان
 آید وارد واندت می بزرگی هاي زیان چه فراوان، اقتصادي منابع و ها فرصت باوجود حتی

  ).228-230 :1377 کاتوزیان،(
  
  



   
  
  
  

  45     ...بررسی تطبیقی اثر افزایش درآمدهاي نفتی بر 

  )ریال میلیون( 1327-32 غیرنفتی بازرگانی تراز -9 جدول
 1332 1331 1330 1329 1328 1327 سال

   صادرات
 )نفت جز به(

1867 1785 3563 4291 5832 8426 

 5756 5206 7405 7109 9320 5480 واردات

 + 2670 + 626 - 3014 - 3546 - 7535 - 3613 تراز

  کاتوزیان محمدعلی ایران، سیاسی اقتصاد کتاب :منبع

  
  نفتی درآمد وفور و ضعیف دولت

 شاه رسد، می اتمام به پهلوي حکومت انقالب پیروزي با که 1357 تا 1332 تاریخ از 
 شد، نمی وصل او به که قدرتی منبع هر بردن بین از و خود دستان در قدرت کسب درصدد

 :از بودند عبارت اهمیت ترتیب به پهلوي سلطنتی دیکتاتوري نهادهاي ترین عمده" .بود
 بعد .)462 :1377 فوران،( "حزبی نظام و ساالري دیوان سرکوب، ماشین نفتی، درآمدهاي

 قرارداد امضاي و انگلیس با دوباره رابطه ایجاد درصدد دولت مصدق، دولت سرنگونی از
 1333/م 1954 سال در سرانجام .برآمد نفتی درآمدهاي دوباره کسب منظور به نفتی جدید

 کنسرسیوم .گردید تنظیم نفت المللی بین کنسرسیوم و ایران دولت بین قراردادي ش
 .بریتانیا نفت شرکت ،)سهام %40 درمجموع( آمریکایی شرکت پنج از مرکب نفت المللی بین

B.P داچ رویال هلندي شرکت و )سهام %40( ایران در انگلیس نفت سابق شرکت همان 
 ملی ظاهر به قرارداد این .بود شده تشکیل )سهم %6( فرانسه نفت شرکت و )سهم %14( شل

 در حساس هاي حوزه و اختیارات تمام عمل در اما کرد، می رعایت را ایران در نفت شدن
 تمدید حق با ساله 15 دوره یک و سال 40 قرارداد زمان مدت .داشت قرار کنسرسیوم دست

 شد می تقسیم 50- 50 کنسرسیوم و ایران بین خالص سود .بود ساله پنج دوره سه در
 حوزه که کرد کمک شاه و دولت به نفت درآمدهاي افزایش ).293- 294 :1376 ذوقی،(

 پایگاه نفتی درآمدهاي رانتی توزیع به توسل با و داده افزایش جامعه در را خود قدرت
 جایگاه تضعیف به دست زمان هم و آورده دست به جدید طبقات و اقشار بین در اجتماعی

 نفتی درآمدهاي جدید، قرارداد نتیجه در" .بزند سنتی قدرتمند و پرنفوذ نیروهاي و طبقات
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 به 1339 سال در ،181 به 1335 سال در بود، دالر میلیون 34 ،1333 سال در که  ایران
  ).Fesharaki,1976:133( "رسید دالر میلیون 437 به 1341 در و 358

 قیمت گران نسبتاً مصرفی اجناس خصوصی تولید جهت در بیشتر دولت هاي سیاست
 نیز آن مصرف بازار که داد می تشکیل خارجی شده ساخته قطعات را آن اعظم قسمت و بود
 نفتی سرشار درآمد وجود دلیل به دولت، همچنین .بود متمرکز تهران در عمده طور به

 به راسا خود یا و کرده حذف خاص، صنایع بعضی از حمایت جهت در را صنعتی هاي مالیات
 کرد می کمک صنایع از دیگر بعضی به که صنعتی تشکیالت یا و صنایع بعضی ایجاد

 هدایت یا کارها، بازده بردن باال براي که بود این ها سیاست این نتیجه .ورزید مبادرت
 استفاده داخلی اولیه مواد و قطعات از که تولیدي کارهاي از بخش آن سمت به سرمایه

 از حمایت روي نیز دولت اعتباري هاي سیاست .نداشت وجود چنانی آن انگیزه کرد، می
 مالکان یا مدیران از اعم خارجی، و ایرانی داران سرمایه و بزرگ بازرگانی و تولیدي واحدهاي

 با-  فتندگر دولت از که اعتباراتی نرخ داران، سرمایه این براي .بود متمرکز ها، کارخانه
 هاي بنگاه دارندگان که درحالی .بود آزاد بازار در بهره نرخ از تر نازل بسیار - بسیار سوبسید
 آوردند نمی دست به هم سوبسید بدون اعتبار حتی کوچک، صنعتگران و بازرگانی و تولیدي

  ).295-297 :1381 کدي،(
 وابستگی و نفت رانتی درآمدهاي شد، بیان نیز نظري مباحث در که طور همان

 که دولت به وابسته طبقه و گروه وجود و مردم از گیري مالیات عدم آن، به دولت ازحد بیش
 شود می باعث دولت ضعیف اداري ساختار و بود دولت رانتی هاي سیاست طرفدار شدت به
 داشتند قرار آن مسیر در گذشته از که نفتی توسعه مسیر همان در ضعیف هاي دولت که

 موجب آن ادامه و روند این .رود ب باال شدت به مسیر این از بازگشت هزینه و داده ادامه
 اشاره نیز کارل که گونه همان .شود می تاریخ طول در ضعیف دولت گیري شکل و تکوین

 را ضعیف هاي دولت سیاسی و اجتماعی اقتصادي، ساختارهاي منابع رانت، کند، می
 در هم و درون در هم-ها سیاست تغییر براي ديزیا موانع که سازد می دگرگون اي گونه به

 توسعه مسیر اولیه انتخاب همان در را کشورها موانع این .آورند می وجود به - دولت از بیرون
  ).79 :1388 کارل،( سازد می محبوس رانتیري
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 رانتی توزیع و دولتی اقتصاد این که کنیم می مشاهده نیز ایران دولت مورد در 
 چگونه طبقات این و دهد می تشکیل را دولت به وابسته هاي گروه و قاتطب چگونه درآمدها

 و نفتی هاي دولت که دیگري بخش .کنند می جلوگیري کشور اي توسعه مسیر تغییر از
 در نفتی درآمدهاي هزینه و خود به وابسته هاي گروه جذب براي ایران، دولت خصوص به

 دستگاه دهد، می انجام خود انپشتیب و همفکر نیروهاي میان بخشش و بذل جهت
 اي شیوه عنوان به نفتی، ثروتمند کشورهاي حاکمان براي بوروکراسی .است بوروکراسی

 بوروکراسی، .آید می کار به نفتی درآمدهاي از بخشی توزیع براي مدرن ظاهر به و مناسب
 آورد می فراهم بخشش و بذل از تري آبرومندانه شیوه مستقیم، و سنتی هاي کمک برخالف

 ).187 :1388 یوسفی، حاجی( است شده پوشیده ملی اهداف و ساالري شایسته لفافه در که
 اهمیت افزایش مدد به .بود بوروکراسی گسترش دنبال به نیز ایران نفتی دولت بنابراین

 گسترش به رو دولت دستگاه ،32 مرداد از پس نفت درآمد فزاینده رشد ویژه به اقتصادي
 سبب به که  ساالران دیوان گروه ایران در خصوص به خیز، نفت کشورهاي در اصوالً .نهاد

 ارتزاق نفت گسترده خوان از باجگیر گروهی شکل به اند، گسترده سخت نفت وجود
 پیدایش با و یابد می فزونی تعدادشان خام نفت قیمت صعودي افزایش با گروه این .کنند می

 و جدید مدیران داخلی، مشاوران و کاران مقاطعه هب ها آن نیاز و فراملیتی هاي شرکت رشد و
 فیوضات،( شدند نزدیک ها گروه این صفوف به بعد به 40 هاي سال از نیز ها تکنوکرات

1375: 77-74.(  
 نظر به .دانند می ناکارآمد بسیار را شاه زمان در اداري ساختار فرد دانائی و فقیهی 

 در را نفوذ ذي افراد و هواداران گرفت تصمیم مردم مشارکت عدم مشکل حل براي شاه ها آن
 سیاسی هاي هدف تأمین براي ابزاري به بوروکراسی رو ازاین .کند جذب دولتی تشکیالت

 در ولی کرد کمک رژیم بقاي و تداوم به مدت کوتاه در هرچند امر این .شد تبدیل شاه
 در ).272- 273 :1390 فرد، دانائی و فقیهی( شد منجر اداري نظام ناکارآمدي به بلندمدت

 فشارهاي همین در دولتی بوروکراسی در را اداري فساد گسترش و رشد توان می واقع
 اداري فساد 1350 دهه در نفتی درآمدهاي افزایش با که ویژه به یافت، سیاسی و اقتصادي

 در شد، گفته که آنچه بر افزون بوروکراتیک مسائل ترین مهم از برخی .یافت اي گسترده ابعاد
 کارکردهاي صریح تفکیک عدم )2 کارآمد؛ کارکنان کمبود )1 :از بودند عبارت مرحله این
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 ازحد بیش تمرکز )3 ؛ها آن وظایف تداخل موارد بعضی در و مختلف هاي سازمان و واحدها
 بین در ابتکار و استقالل فقدان و ناهماهنگی و بوروکراتیک سازمان باالي سطح در کارها

  ).182-189 :1380 صبوري،( اداري دفسا )4 ؛مدیران
 داشت، کشور اقتصاد و دولت ساختار در نفتی درآمدهاي که دیگري عمده تأثیر اما 

 میزان دولت، هرچه فرآیند این در .بود مردم از مالیات دریافت به دولت نیاز عدم
 و داخلی اقتصاد از که ستانی مالیات میزان یابد، می افزایش نفت منبع از درآمدهایش

 همچنین".یابد می کاهش شدت به گیرد، می صورت مردم مختلف هاي گروه و طبقات
 نحو به نفت از حاصل درآمدهاي افزایش با نفت به متکی اقتصادي توسعه هاي سیاست
 مطلبی،( "گردید نیاز بی سنگین هاي مالیات ویژه به عمومی مالیه سنتی منابع از اي فزاینده
 تضعیف باعث نفتی درآمدهاي افزایش گشت، مستدل که گونه همان ).237 :1386

 طریق از شهروندان از درآمدزایی -استخراجی عملکرد خصوص به دولت اصلی هاي کارویژه
 نفتی درآمدهاي که بعد به 1342 سال از ،10 جدول طبق .شود می - ستانی مالیات
 که درصورتی .یابد می کاهش مردم از دریافتی هاي مالیات میزان یافت، می افزایش روز روزبه

 به ساالنه بودجه در مالیات سهم شود، می برابر چند نفت قیمت که بعد به 1352 سال از
 دریافت که نیز مالیات کم میزان همان از که آن تر جالب .رسد می خود میزان ترین پایین

 هاي گروه و طبقات از که بوده غیرمستقیم هاي مالیات به مربوط تر بزرگ بخش شد، می
  .شد می گرفته جامعه پایین

  
  کل از درصد مختلف، هاي سال در دولت درآمدهاي عمده منابع -10 جدول

 1357 1355 1354 1353 1349 1344 1339 1333 سال

  63  76  78  86  49  54  42  11  نفت

  29  19  17  11  41  33  33  40  مالیات

 خدمات
  دولتی

49  25  13  10  3  5  5  8  

  یوسفی حاجی امیرمحمد ایران، در اقتصادي هتوسع و نفت دولت، کتاب :منبع
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 طبق نیز دوم پهلوي دولت درمجموع دهد، می نشان باال مباحث که گونه همان
 عدم آن، به دولت ازحد بیش وابستگی و نفت رانتی درآمدهاي ضعیف، دولت هاي شاخص
 هاي یاستس طرفدار شدت به که دولت به وابسته طبقه و گروه وجود و مردم از گیري مالیات
 باعث استعمارگر هاي دولت دخالت ادامه و دولت ضعیف اداري ساختار و است دولت رانتی
 در سازي دولت و نفت کشف زمانی هم واقع، در .شود می ایران ساختار در ضعیف دولت ادامه
 کنند می ایجاد را هایی گروه و ساختار که ها دولت نفتی توسعه هاي سیاست و رضاخان دوره

 این تغییر برابر در و برده را سود بیشترین نفتی توسعه هاي سیاست و وضعیت از که
 دولت ضعیف ساالري دیوان و بوروکراسی وجود کرده، مقاومت خودشان بانفوذ ها سیاست
 جامعه، در طلبی رانت فرهنگ افزایش و کم اقتدار اما گسترده قانونی اختیارات باوجود

 به ادامه در .است ضعیف دولت ساخت آن پیامد که دهد می تشکیل را نهادي چارچوب
 دوره این در دولت نوع و اسالمی جمهوري دوره در دولت شکل و دوم دوره بررسی

  .پردازیم می
  
  1384-1389 دوم دوره :دوم بخش

 آن به باید که اي نکته .آمد سرکار بر جدیدي حکومت و دولت رژیم، اسالمی انقالب از بعد 
 با آن شباهت و جدید دوره در دولت ساخت نوع است مهم نیز ما عهمطال در و بشود توجه
 که طور همان واقع در .است گیرد، می پیش در که اي توسعه شیوه و نوع ازنظر قبلی دوره
 مستحکم یا برچیدن براي اي لحظه است؛ سازي سرنوشت بزنگاه رژیم تغییر گوید، می کارل
 نهادهاي درون ها آن برند، نمی ارث به اي وشتهنان هاي لوح جدید هاي رژیم .ها قفس کردن
 و نهادها این هاي ویژگی دادن تغییر با چه جدید هاي رژیم اما .اند گرفته جاي پیشین دولتی

 فرصتی ترشان، عمیق تحکیم بنابراین و اقتصادي و سیاسی موجود هاي روال تقویت با چه
  .)149 :1388کارل،( دارند نهادها این به دهی شکل براي

  
  اقتصادي توسعه و دولت

 و )اش درآمدي منابع( اقتصاد با آن رابطه نوع و جدید دولت بررسی به بخش این در
 دولت معیارهاي به توجه با .پردازیم می جامعه در نفوذ و درآمد کسب در آن اقتدار میزان
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 نفتی توسعه که دولت به وابسته هاي گروه و طبقات وجود نفت، درآمد به وابستگی -  ضعیف
 دوره در دولت نوع و ساخت - رانتی و ضعیف اما گسترده اداري دستگاه و کنند می تقویت را

 توسعه سیاست و دولت شکل و نوع بررسی براي .کنیم می بررسی را اسالمی جمهوري
  .پردازیم می جنگ از پس دولت هاي سیاست به اسالمی، جمهوري دوره در آن اقتصادي

 با مرتبط خواه تحول روحانیون و جوان هاي تکنوکرات از تعدادي جنگ، پایان از پس
 و سازي خصوصی آزادسازي، سمت به اقتصاد حرکت پیشتازي به رفسنجانی هاشمی

 تعدیل برنامه عنوان با توسعه اول برنامه رو، ازاین .شدند تبدیل جهانی اقتصاد در مشارکت
 بخش احیاي و اساسی هاي زیرساخت توسعه زده، جنگ نواحی بازسازي منظور به اقتصادي
 واقعی، درآمد افزایش برنامه این هدف .شد تدوین 1368- 1372 دوره براي خصوصی

 جایگزینی برنامه این اهداف دیگر از .بود بیکاري نرخ کاهش و گذاري سرمایه سهم افزایش
 صادرات تقویت و اقتصادي خوداتکایی به جدي توجه صادرات، توسعه با همراه واردات
 به زیادي نقایص سازي، خصوصی جریان در ).93 :1380کرمانی، زاده کرد( بود یغیرنفت
 که شد واگذار قدرت منسوبان به نازل قیمت با دولتی هاي شرکت که طوري به خورد، چشم
 بود الزم شفافیت فاقد که ها واگذاري این .سازي خصوصی تا بود شبیه سازي شخصی به تر بیش
 ورود با و آورد وجود به دولتی شبه نهادهاي نهایت، در و کرد ایجاد زیادي هاي جویی رانت

 در بعدها که گرفت شکل کشور قدرت ارکان حوزه، این به غیراقتصادي نهادهاي و ها دستگاه
 اهداف از آزادسازي و سازي خصوصی که این رغم به .کردند ایستادگی نیز خصوصی بخش برابر

 بخش توسط ملی ناخالص تولید از نیمی از بیش امهبرن پایان در اما بود اول برنامه اصلی
 که بود بنیادها مانند دیگر دولتی شبه تشکیالت تولیدات جز به این و شد می تولید عمومی

 در را سازي خصوصی روند جزئیات ).166 :1387 پرخیده،( بود بنیاد 15 از بیش ها آن جمع
  .کنیم می مشاهده 11 جدول

  
  هاي واگذارشده دولتی، میلیارد ریال ایی ارزش سهام و دار-11جدول 

  1392-1385  1384-1377  1376-1370  سال
  851436  28640  3497  میزان

  ipo.ir سازي، سازمان خصوصی: منبع
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 اجرا به کشور در ساله پنج توسعه برنامه چهار جنگ، پایان از سال بیست از پس
 از اي مجموعه ها برنامه این ههم در .است نیاورده بار به را الزم نتایج اما شده گذاشته
 نفتی درآمدهاي به اتکا کاهش چون هایی سیاست داشت، وجود مشترك کالن هاي سیاست

 سازي، خصوصی و خصوصی بخش توسعه اداري، نظام اصالح تولیدات، سازي متنوع طریق از
 که است هایی سیاست ازجمله غیرنفتی صادرات توسعه و بیکاري کاهش تورم، کنترل
 .است نرسیده دلخواه نتیجه به گاه هیچ اما بوده مطرح اقتصادي کالن هاي برنامه در ههموار
 جرأت به رو ازاین .است ایران اقتصاد ویژگی ترین مهم نفتی درآمدهاي به ازحد بیش اتکاي

 و رانتی اقتصاد یک از انتقال براي الزم ساختاري تحوالت ایران اقتصاد که گفت توان می
 دلفروز،( است نگذاشته سر پشت را پذیر رقابت و پیشرفته و صنعتی صاداقت یک به نفتی

1393: 131.(  
 دهنده نشان اخیر، دهه دو از بیش در ایران در اقتصادي گذاري سیاست روند مرور

 طراحی اصلی هاي سیاست و کالن اقتصادي گذاري سیاست بر خاص فکري الگوي یک غلبه
 اولویت اصالحی، راهبردهاي طراحی در الگو این .ستا اقتصادي اصالحات براي شده اجرا و

 .نیست قائل تقدمی چنین نهادي اصالحات براي و دهد می قیمتی اصالحات به را نخست
 متفاوت، کامالً هاي دیدگاه با سیاستمدارانی آمدن کار روي و ها دولت تغییر که این تر جالب

 عملکرد به توجه با را پیشین لتدو هاي سیاست نقد انتخابات در پیروزي براي هریک که
 بلندمدت روند این در چندانی تغییر نیز بودند، داده قرار خود تبلیغاتی برنامه مبناي ها آن

 جنگ دوره از مختلف هاي دولت اقتصادي هاي سیاست همنوایی این به پاسخ در .نکرد ایجاد
 دهنده پاداش و مقوم سیسیا نظام به توان می سیاسی هاي نگرش در اختالف باوجود حال تابه

 نظام سیاسی، نظام ساخت چون حقیقت در .کرد اشاره موجود رانتی نهادي چارچوب
 نهادي چارچوب زننده برهم دانش به که کند می تقویت و آورد می وجود به را انگیزشی

 پاداش دانشی به و دهد نمی پاداش گرفته، شکل تاریخی طور به که )رانتی چارچوب( موجود
 دانش تدریجی تبدیل به خود نوبه به این .است موجود نهادي چارچوب مقوم که دهد می

 .شود می منجر نهادي چارچوب آن توجیه براي اي ایدئولوژي به گیرنده پاداش
 و شده تقویت نیز صعودي بازدهی از برخورداري دلیل به این بر عالوه مسلط، هاي ایدئولوژي
 چارچوب بین روابط حاصل رانتی نهادي چارچوب این تداوم حقیقت در .شوند می ماندگارتر
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 تسلط الگویی بین  دراین .است )قدرت( سیاسی نظام ساخت و ایدئولوژي دانش، نهادي،
 هایی سیاست و است موجود )رانتی چارچوب( موجود نهادي چارچوب گر توجیه که یابد می
 گیرد می پاداش آن از و دکن می تسهیل را آن تقویت حتی و استمرار که کند می پیشنهاد را
  ).1- 7 :1393 عرب،(

 توانست نفتی درآمدهاي واسطه به دولت انقالب، از پس چه و قبل چه ایران، در
 دولت بازتوزیعی ویژگی .سازد وابسته خود به را ها آن و کند حفظ را طبقات از خود استقالل

 واسطه به دوم، و اقتصاد یشازپ بیش شدن دولتی واسطه به اول، انقالب از پس ایران در رانتی
 از پس هاي سال طی .شد تشدید اش طلبانه عدالت آرمان ویژه به و آن ایدئولوژیک ماهیت
 تولیدي بخش از حمایت به گسترده، پنهان و آشکار هاي یارانه طریق از دولت انقالب،

 قالب،ان از پس ).282 :1393 دلفروز،( پرداخت می کننده مصرف هاي توده نیز و ناکارآمد
 و بسازبفروشی و زمین معامالت در منطقی، هاي مالیات پرداخت از مصون سوداگري بخش
 که بود حالی در این و بود فعال اقتصاد، و مردم موردنیاز کاالهاي و ارزاق و اولیه مواد توزیع
 .شد می تأمین عادي مردم درآمد و دستمزد و حقوق مالیات محل از ها مالیات از باالیی سهم

 مولد هاي فعالیت رشد از مانع دولتی داري سرمایه کنار در سوداگري بخش سلطه ینهم
   ).95- 106 :1381 دانا، رئیس( است شده کشاورزي و صنعتی

 به نموده، تشویق را جویانه رانت اقدامات نفوذ، ذي هاي گروه تأثیر دولت، ساخت در
 هستند قدرت هاي کانون با خوبی ارتباطات داراي که دولتی شبه و دولتی هاي شرکت نفع

 و نظارت نبود شرایط در .شوند می خصوصی بخش گذاري سرمایه مانع و کنند می عمل
 رقابت عرصه به ایران در دولت غیرهدفمند، و نامشروط هاي کمک و ها رانت پرداخت

 میان، این در و است شده تبدیل گوناگون امتیازات دریافت براي قدرت به متصل هاي گروه
 پرسودتر اما غیرمولد کارهاي سمت به یا گشته تضعیف مدام طور به مولد خصوصی بخش

 که چرا هستند، آشکار اقتصاد بر جویی رانت منفی تأثیرات درمجموع، .است یافته گرایش
 ها پروژه انجام در زیادي تأخیر هستند، منطقی قیمت از باالتر ها پروژه شده اعالم هاي هزینه
 شاهد قدرتی، توزیع هر با ایران چون کشورهایی در .است نازل ها نآ کیفیت و دارد وجود

 بر کمیاب منابع توزیع بنابراین .هستیم تر قوي هاي گروه نفع به تولید عوامل مجدد بازتوزیع
  ).329 :1393 دلفروز،( انجامد می ناکارآمدي به اقتصادي وري بهره جاي به سیاسی، قدرت اساس
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 امتیازات از که دولت بدنه در و دولت هاي سیاست در پرنفوذ قشر و طبقه وجود 
 نفتی توسعه سیاست طرفدار شدت به و هستند برخوردار شماري بی رانتی و انحصاري
 و بررسی به رو ازاین .است مالیاتی درآمدهاي به دولت اتکاي عدم از اي نشانه خود هستند،
 طور همان .پردازیم می انقالب از بعد در عمومی بودجه از مالیاتی درآمدهاي میزان مقایسه

 و اقتصاد از مالیات کسب میزان ها دوره تمام در تقریباً کنیم می مشاهده 21 جدول در که
 این مهم نکته .است داشته نوسان درصد 25 تا درصد 22 بین و بوده پایین بسیار جامعه
 تا که نفت شرکت مالیات بعد، به 1384 سال از نفتی درآمدهاي رونق زمان در که است
 .است شده اضافه مالیاتی درآمدهاي به شد، می محاسبه نفتی درآمدهاي ردیف در آن از قبل
 مالیاتی درآمدهاي در است، نفتی درآمدهاي جزء که نفت شرکت مالیات باوجود واقع در

 اگر .است رسیده درصد 875/24 به عمومی بودجه به مالیاتی درآمدهاي نسبت میانگین
 کنیم محاسبه را نسبت این دوباره و کنیم کسر مالیاتی درآمدهاي از را نفت شرکت مالیات

 با چگونه دولت که بینیم می پیداست که گونه همان .رسیم می درصد 825/19 رقم به
 دادن نشان پی در مالیاتی درآمدهاي به نفت شرکت مالیات کردن اضافه و بودجه دستکاري

 ضعیف دولت هاي ویژگی از گریزي قانون و فافیتش عدم .است مالیاتی درآمدهاي افزایش
 مالیات هاي سرفصل در دستکاري– شد اشاره آن به که اي نکته به توجه با .است نفتی
 طول در )درصد 825/19( ستانی مالیات میزان کمترین با ما نفتی هاي رونق زمان در -نفتی
  .هستیم مواجه اسالمی جمهوري تاریخ

      
  درصد عمومی، بودجه به مالیاتی ايدرآمده نسبت -21 جدول

 84-91 76-83 68-75 60-67 دوره

  825/19  375/22 28/25 25/22 عمومی بودجه به مالیات نسبت میانگین

  ir.cbi ,ir.org.amar آمار، مرکز و مرکزي بانک آمارهاي :منبع
  
 اداري نظام داشت، وجود نیز انقالب از قبل در که ضعیف دولت هاي ویژگی دیگر از
 ساالري دیوان دستگاه .است دولت در اندك واقعی اقتدار اما زیاد قانونی اختیارات و گسترده

 اقتدار همچون وبر آرمانی بوروکراسی هاي ویژگی از ایران در خصوص به و نفتی هاي دولت در
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 .است بهره بی باال وري بهره و ساالري شایسته مناصب، تصدي بودن غیرشخصی قانونی،
 دولت طرفداران و حامیان بین نفتی رانت توزیع براي محلی به ایران در نیدیوا دستگاه
 از که پرورانه حامی هاي سیاست علت به ها دولت که اي گونه به .است شده تبدیل

 دستگاه ناکارآمد و روزافزون گسترش به دست است، ضعیف هاي دولت هاي خصوصیت
  .زنند می اداري

 در .بود ساالري دیوان شدید گسترش نفتی، ونقر هاي دوره خصوصیات از دیگر یکی
 رو، ازاین .دارد نیاز گسترده ساالري دیوان به نفتی عظیم درآمدهاي کردن هزینه واقع،
 خود تحرك ازحد، بیش شدن فربه با و شود می تر گسترده روز روزبه رانتی دولت ساالري دیوان

 و عمرانی هاي هزینه از مراتب به آن جاري هاي هزینه که اي گونه به دهد، می دست از را
 پیشرفت گذاري سرمایه صرف باید کشور منابع که شرایط این در .شود می بیشتر اش صنعتی
 چندانی کارایی که شود می کارمندانی انبوه به حقوق پرداخت خرج شود کشاورزي و صنعت
 کارایی افزایش و نوآوري براي تالش جاي نفتی هاي رانت به یابی دست براي رقابت و ندارند

 توسعه معاونت 1393 سال در که است حالی در این ).336 :1393 دلفروز،( گیرد می را
 اعالم را آماري مهر خبرگزاري گزارش طبق جمهوري ریاست انسانی سرمایه و مدیریت

 رسد می نفر میلیون 4 به اجرایی هاي دستگاه از )کارمندان( بگیران حقوق مجموع که کند می
 میلیون 5/4 به نزدیک نیز )بازنشستگان یعنی( بازنشستگی هاي صندوق بگیران مستمري و

 از غیرمستقیم و مستقیم به نفر میلیون 5/8 به نزدیک حقیقت در .کنند می حمایت را نفر
 از گسترده حجم این ).1393 زاده، کسائی( کنند می ارتزاق دولت عمومی بودجه
 یک هم و کرده تضعیف را بوروکراسی سیستم هم اداري هاي دستگاه در دولت بگیران حقوق
 حامی جهت در و نفتی هاي رانت توزیع اساس بر که کند می ایجاد را ناتوان اداري نظام

  .شود می اداره پروري
 گیرندگان تصمیم هاي سیاست و دید که کند می عمل اي گونه به ضعیف دولت ساختار

 عظیم منابع که این جاي به و کرده کتحر نگري کوته سمت به فراوان هشدارهاي باوجود
 کردن خرج جنون با کنند، اقتصاد وارد مرور به و کرده ذخیره اقتصاد از خارج را نفت رانتی

 حقیقت در .هستند رفتن، شبه یک را صدساله راه پی در سابق هاي سیاست همان اتخاذ و
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 مردم، از گیري مالیات به اتکا عدم نفت، به اش فزاینده وابستگی از که دولت، ضعیف ساختار
 و برند می سود نفتی توسعه هاي سیاست از که کسانی و دولت به وابسته اقشار قدرت و نفوذ
 تشکیل را ها دولت گیري تصمیم چارچوب درمجموع همگی ضعیف، اداري دستگاه چنین هم
  .دهند می

  
  گیري نتیجه

 دولت وجود نفتی، هايدرآمد افزایش عامل سه وجود داد نشان تاریخی بررسی چنانچه
 زمان در ها دولت هاي سیاست کنندهتبیین زمان هم طور به ضعیف دولت وجود و رانتیر

 تبیین اصلی علت اما است تأثیرگذار اول علت دو وجود البته .است نفتی درآمدهاي افزایش
 نه و هستند الزم علل اول علت دو دیگر عبارت به .است ضعیف دولت وجود موضوع، کننده
  .است کافی و الزم علت )ضعیف دولت وجود( آخر علت اما کافی

 درآمدهاي که زمانی در ضعیف دولت وجود دیدیم، ها یافته بخش در که طور همان 
 تغییرات و دولت هاي سیاست شباهت تبیین در اصلی علت کند یم پیدا یکباره افزایش نفتی

 تعریف، طبق .است بررسی وردم دوره دو در سیاست و اقتصاد نهادهاي در گرفته صورت
 توانایی جمع حاصل به نیز ظرفیت .باشد برخوردار پایینی ظرفیت از که است ضعیف دولتی
 ایجاد، در سیاسی یا نمادین توانایی نیز و منابع تخصیص و استخراج کنترل، در دولت مادي
 پتانسیل از کلی سنجه یک ظرفیت بنابراین .شود یم گفته جمعی تصمیمات تنفیذ و اجرا

 پاالیش و انتخاب و سازي اجماع مشروع، زور اعمال خدمات، ارائه درآمد، يآور جمع
 80 دهه و 50 دهه در نفتی درآمدهاي افزایش زمان در که هایی دولت .است ها سیاست
 عواملی وجود .اند بوده درگذشته يساز دولت سابقه و تاریخ حاصل ،اند بوده سرکار بر شمسی

 اتفاقات و ها بزنگاه از یکی که– ایران در يساز دولت شروع با نفت فکش زمانی هم چون
 مرزها، سر بر جنگ وجود عدم ،-بوده اثرگذار بسیار ایران توسعه روند در که است تاریخی
 در ستانی یاتمال به اندك نیاز و مرزها تعیین در استعمارگر و خارجی نیروهاي دخالت
 دولت تثبیت در مؤثر عوامل از - انقالب از بعد و لقب در–آن از پس و يساز دولت فرایند
  .است بوده دوره دو در ضعیف
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 و اجتماعی عوامل یادشده عوامل بر عالوه شد مشاهده بررسی مورد دوره دو در
 .اند داشته حضور نیز نفتی درآمدهاي افزایش زمان در ضعیف دولت حضور يها شاخص
 را دولت ها آن که اي یافته سازمان هاي وهگر و طبقات )غیبت یا( حضور :چون ییها شاخص

 طبقه وابسته، خصوصی بخش یک تشکیل کنند، می هدایت نفت از استقالل جهت در
 صنایع سمت به بیشتر( دوره دو در شدن صنعتی نوع وابسته، کار نیروي و وابسته متوسط
 خوردن هم به و داخلی بورژوازي تضعیف ،)نفت صنعت با مرتبط اغلب و بر سرمایه سنگین
 فعال و مؤثر حضور خصوصی، اقتصادي فعالیت و سیاسی اقتدار بین رسمی تفکیک
 ارائه ضعیف دولت از که تعریفی و ها شاخص به توجه با گفت توان یم درنتیجه .اند داشته

 در اصلی علت و بوده پذیر اثبات نفتی درآمدهاي افزایش زمان در ضعیف دولت حضور شد،
 .است ضعیف دولت همین نیز سیاسی و اقتصادي هاي سیاست رد مشابه وضعیت تبیین
 زیر نفتی يها رونق زمان در را افراد و ها یتعامل نقش تحلیل این که است ذکر به الزم البته
 از نیز اند داشته قرار دولت مسند بر نفتی يها رونق زمان در که عاملینی قطعاً و نبرده سؤال
 زمان هرچه که است این ما اصلی مدعاي واقع، در .اند بوده برخوردار اختیار از حدي

 در دولتی چنین ینا که يا توسعه روند و ضعیف دولت تثبیت و تشکیل از بیشتري
 قدرت و مسیر چسبندگی به توجه با ها سیاست مسیر تغییر باشد، گذشته گرفته، پیش

 را يتر سخت راه ها یتعامل و شده تر سخت شدت به دیگر نفع يذ طبقات و ها گروه عوامل،
  .دارند موجود پیش از و شده یتتثب هاي سیاست تغییر منظور به

 فروش طریق از مالی منابع شدن برابر چند نفتی درآمدهاي افزایش از منظور اما، 
 و آمار به توجه با .است نفت جهانی قیمت رفتن باال دلیل به و تولید افزایش بدون نفت

 یکباره به و شده مواجه نفتی شوك با جهان یخیتار  دوره دو هر در موجود منابع
 سال مهرماه در یکباره به دالر 90/2 از نفت قیمت .است شده برابر چند جهانی هاي قیمت
 روند .یافت افزایش دالر 9 از بیش به سال همان ماه دي در و دالر 3 به ش 1352/م 1973

 در نفت قیمت افزایش ابهمش .داشت ادامه 1356 سال در دالر 13 تا نفت قیمت افزایش
 دهدمی نشان جهانی آمارهاي .است آمده وجود به نیز دوم دوره در بررسی مورد اول دوره

 طور به جهانی بازارهاي در خام نفت بشکه هر قیمت ،1383 تا 1376 هاي سال فاصله در که
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 قیمت این ،1384 سال در که است حالی در این .است بوده دالر 24 حدود در متوسط
 دالر 07/61 قیمت با ترتیب به نیز بعد هاي سال در و رسید دالر 66/50 به میانگین طور به
 ،1387 سال براي دالر 66/94 قیمت و 1386 سال براي دالر 3/69 قیمت ،1385 سال در

 چندانی افزایش نفت قیمت 1388 یعنی بعد سال در هرچند .کرد طی را افزایشی روندي
 به قیمت دوباره ،1389 سال یعنی بعد؛ سال در ولی رسید، الرد 25/61 قیمت به و نداشت
 دوره این در .رسید دالر 100 از باالتر به قیمت بعد هاي سال در و بازگشت دالر 80 سطح

 مجلس، هاي پژوهش گزارش( شود می مشاهده نفت برابري چند و ناگهانی افزایش عامل نیز
1390.(  

 که تعریفی بر بنا موردمطالعه زمانی هاي دوره در رانتیر دولت یعنی دوم عامل وجود
 42 حداقل که است دولتی رانتیر دولت که این بر مبنی است، شده مفهومی مبانی در

 شود می مشاهده آورد، می دست به زیرزمینی و طبیعی منابع از را خود مالی منابع از درصد
 این تمام در و شود می تیرران دولت تعریف مشمول بعد به 40 دهه اوایل از ایران دولت که

 شماره جدول در .است بوده درصد 42 از باالتر نفت به دولت بودجه وابستگی میزان ها سال
  .کنیم می مشاهده را مختلف هاي سال در ایران دولت مالی وابستگی میزان 31

  
  مختلف هاي سال در کل درآمد به نفتی درآمدهاي درصد -13 جدول

1391 1387 1384 1379 4137 1369 1364 1359 1354 1349 1344 1339 1333 

51 69 3/68 2/59 70 6/47 4/47 9/65 78 49 54 42 11 

  ir.cbi.tsd مرکزي، بانک اجتماعی اقتصادي آمارهاي زمانی سري :منبع

  
 و بررسی به میل توافق جدول و تاریخی- تطبیقی روش از استفاده با مجموع در
 بیان 41 شماره جدول در مقایسه این جزییات .ایم ختهپردا تاریخی دوره دو این مقایسه

 سیاستمداران تصمیمات زمانی دوره دو هر در شود می مشاهده که طور همان .است شده
 و اقدامات شاهد و است داشته بوروکراسی و سیاست اقتصاد، نهاد در یکسانی پیامدهاي
 روش قواعد و جدول این هنتیج از استفاده با .هستیم نهادها این در مشابهی پیامدهاي

 دولت نفتی، درآمدهاي افزایش گانه سه عوامل حضور که بگیریم نتیجه توانیم می میل توافق
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 در دولت اقدامات این علل مجموعه عنوان به تواند می زمان هم طور به ضعیف دولت و رانتیر
 و ها ایدئولوژي رمنظ از بررسی مورد زمانی هاي دوره در که این به توجه با .شود گرفته نظر

 یکدیگر با عوامل مجموعه این حضور دارد وجود اساسی تفاوت سیاسی نظام نوع یا
  .است دولت اقدامات مشترك پیامدهاي مسئله کننده تبیین

  
  اجتماعی نهادهاي در ها آن پیامدهاي و مختلف عوامل وجود تطبیقی بررسی -14 جدول

     عوامل پیامدها
  

  ایران

افزایش 
درآمدهاي 

  نفتی

وجود 
دولت 
  رانتیر

وجود دولت 
  ضعیف

پیامدهاي آن در نهاد 
  اقتصاد

پیامدهاي آن در نهاد 
  سیاست

  هاي سال
 1356-1352  

 حضور  حضور  حضور

  واردات افزایش -1
  تورم افزایش -2
 تولید تضعیف -3

  داخلی

 هاي آزادي کاهش -1
  سیاسی و مدنی

 و پاسخگویی عدم -2
  اظهارنظر حق نبود

میت تضعیف حاک -3
  قانون

هاي  سال
1389-1384  

 حضور  حضور  حضور

  واردات افزایش -1
  تورم افزایش -2
تضعیف تولید  -3

 داخلی

 هاي آزادي کاهش -1
  سیاسی و مدنی

 و پاسخگویی عدم -2
  اظهارنظر حق نبود

تضعیف حاکمیت  -3
 قانون

  
  منابع
 ،فتاحی ابراهیم و محمدي گل احمد :مترجمان .انقالب دو بین ایران ،)1377( .یرواند آبراهامیان. 

  .نی نشر :تهران
 ،شماره روند ،اقتصادي توسعه در حقوقی و سیاسی نهادهاي نقش ،)1385( .حمید آذرمند 

  .52 و 51
 ،صداي :تهران .پهلوي دوران در ایران اجتماعی و سیاسی تحوالت ،)1381( .علیرضا امینی 

  معاصر
 ،مرکزي بانک .ایران اقتصاد در دولت اندازه ،)1385( .اکبر چشمی، ؛حسین بازمحمدي 

  اقتصادي هاي پژوهش مجموعه اسالمی، جمهوري
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 انتشارات :تهران .مجیدي فریبرز :مترجم .واقعیت اجتماعی ساخت ،)1387( .الکمن و برگر 
  فرهنگی و علمی

 ،از بعد و قبل ایران در صنعتی يگذار سیاست تجربه و صنعت ،)1387( .احمد پرخیده 
  اسالمی انقالب اسناد مرکز :تهران .اسالمی انقالب

 ،کتاب نشر و ترجمه بنگاه :تهران ،وطنم براي مأموریت ،)1347( .محمدرضا پهلوي  
 ،مترجم .زمان بستر در اجتماعی تحلیل و نهادها تاریخ، سیاست، ،)1393( .پل پیرسون: 

  نی نشر :تهران .فاضلی محمد
 ،نی نشر :تهران پرست، مسمی شهناز :ترجمه .دورکیم امیل ،)1388( .کنت تامپسن  
 مجله .مفهومی بررسی یک :رانتیریسم و رانتیر دولت و رانت ،)1376( .امیرمحمد یوسفی، حاجی 

  .اقتصادي سیاسی
 اسالمی جمهوري در مدنی جامعه یا دولت نسبی استقالل ،)1377( .امیرمحمد یوسفی، حاجی 

  .2 شماره .راهبردي مطالعات فصلنامه -ایران
 اسناد مرکز :تهران .ایران اقتصادي توسعه و نفت دولت ،)1388( .امیرمحمد یوسفی، حاجی 

  اسالمی انقالب
 ،45 شماره ,سفید نامه .آن اجتماعی هاي هزینه و جویی رانت ،)1383( .محسن رنانی، محمد، خضري  
 جهاد :تهران .رضاشاه دوره در ایران نوسازي و توسعه ،)1377( .محمدرضا خو، خلیلی 

  دانشگاهی
 آگاه نشر :تهران .اقتصادي توسعه و دولت ،)1393( .محمدتقی لفروز،د.  
 ،انتشارات :تهران .کاردان محمدعلی :مترجم .شناسی جامعه روش قواعد ،)1384( .امیل دورکیم 

  .تهران دانشگاه
 ،پاژنگ انتشارات :تهران .ایران نفت ،)1376( .ایرج ذوقی.  
 آگاه انتشارات :تهران .توسعه سیاسی اقتصاد ،)1381( .منوچهر دانا، رئیس.  
 ،44 شماره .11 سال .ها خواندنی مجله ،)1386( .مظفر شاهدي.  
 ،11 شماره ,راهبرد مجله .رانتیر دولت نظریه کاستی و چیستی ،)1386( .شهروز شریعتی.  
 مدیریت فرهنگ دولت، نقش و خوب حکمرانی ،)1382( .اهللا رحمت پور، قلی ؛فتاح زاده، شریف، 

  .چهارم شماره اول، سال
 ،سخن نشر :تهران .ایران مدرن بوروکراسی سازمان، شناسی جامعه ،)1380( .منوچهر صبوري.  
 و گیري شکل چرایی نهادي تبیین :قدرت و ایدئولوژي  دانش، ،)1393( .علی یزدي، مازار عرب 
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